
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5/4102نثنين اال
 الصفحة                                                                                                                                  (05551)  صحيفة الرأي

 4 تنطلق اليوم تحت الرعاية الملكية 4112" سوفكس"فعاليات  1

 6 "شل"و " الطاقة"مجلس الوزراء يوافق على مذكرة لشراء الغاز بين  4

 11 أمانة عمان تشكل وحد متخصصة لمتابعة حسن سير المعامالت 3

 46 أين قانون االعسار؟/ مؤشر  2

 42 استثماراته في األردن" ميقاتي"النسور يبحث مع  5

 41 من الشركات سلمت بياناتها ربع السنوية% 15: بورصة عمان 6

 54 رمان يطالب الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على قطع الغيار األساسية للسيارات الهجينة 2

 

 (01502) صحيفة الدستور

 1 "الفوسفات" ينجح بانهاء إضراب العاملين في " النواب "  1

 41 رأشه 2تراجع الطلب على االغذية في السوق المحلية خالل  4

 41 مليار سهم في البنوك 0.4الف مستثمر اردني يمتلكون  12 3

 43 كتلتان في انتخابات صناعه عمان وسط احتدام المنافسة مع اقتراب االقتراع 2

 43 الصغيرة والمتوسطة يوصي بضرورة تحفيز وتشجيع بيئة العمل الريادية  مؤتمر المنشآت 5

 42 تعلن إلغاء هيئة التامين وضمها الى الوزارة" الصناعه والتجارة"  6

 

 (5331) صحيفة العرب اليوم

 1 البنوك ُتقّيد التعامالت المالية للسوريين في األردن 1

 13 امريكا تضمن االردن بسندات دولية قيمتها مليار دوالر 4

 13 مليون دينار ايرادات السياحة خالل الربع االول 213 3

 13 مليون دوالر في الربع االول 211إبرام اتفاقيات مساعدات بقيمة  2

 

 (6511)  صحيفة الغد

 0ب  شركة مساهمة عامة للقضاء 36لتحويل  توجه 0

 0ب  أشهر 6فرض رسوم تصدير على الورق الهالك لمدة  استمرار 4

 4ب  باستقرار أسعار المواد الغذائية خالل رمضانالمؤسسة المدنية تتعهد  3

 4ب  41سلعة وارتفاع  43أسعار  استقرار 2

 6ب  خبراء يدعون الحكومة إلى تطبيق الخطط والبرامج االقتصادية لرفع المستوى المعيشي للمواطن \اقتصادي  تقرير 5

 6ب  %1242البورصة يرتفع  مؤشر 6

 6ب  عمل حول اتفاقية النقل الدولي الخاصة بطواقم المركبات ورشة 2

 5ب  %11المملكة من األسماك تنخفض  مستوردات 1

 5ب  البراري يؤكد أهمية الرقابة في تطوير أداء قطاع الخدمات الحكومية 3
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2 Lower House labor panel brokers deal to end JPMC workers’ strike  1 

3 Agreement aimed at developing local aviation sector  2 
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