
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5105/ 5الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (04561)  صحيفة الرأي

 51 غرفة تجارة عمان/ تدريبية  إعالن دورات 0

 5 قرارات الحكومة للجباية وتفتقر للشفافية: سياسيون واقتصاديون 5

 5 "متجددة"وزارة الطاقة تقر ببطء تنفيذ مشاريع  3

 01 "إدارة الكهرباء الوطنية"حكومة النسور تسهل مخالفات  6

 01 تحويل بورصة عمان لشركة مساهمة عامة ينعكس إيجابا على السوق المالي والمستثمرين: أبو صعليك 5

 34 ارتفاع طفيف السعار تجارة الجملة 4

 34 تطبيق المالية االسالمية يحتاج الى بناء تشريعي يتواءم معها: خبير اقتصادي 7

 

 (07047) صحيفة الدستور

 1 المجاورة والدول العربي الخليج اسواق الى البطيخ صادرات زيادة 0

 50 الماضي العام  نهاية عمان بورصة في مدرجة شركة 534 5

 55 محليا التسليح حديد على الطلب استقرار: تجار 3

 

 (4014) صحيفة العرب اليوم

 06 للمصفاه الحكومة على مقيدة ديون دينار مليون 753 0

 05 "والتكنولوجيا االتصاالت" لـ اقليمًيا مركًزا ليصبح مؤهل األردن:شويكة 5

 

 (3151)  صحيفة الغد

 0ب  لقاء الحكومة بالقطاع الخاص خطوة نحو التشاركية: فاعليات تجارية 0

 7أ  5104الدين العام االردني الى مسار تنازلي اعتبارا من " النقد الدولي" 5

 1أ  الطراونة يدعو إليجاد تشريعات تحفز القطاع الخاص على االستثمار 3

 0ب  مع الصناعيين السبت" خلوة"الحكومة تستجيب لـ  6

 0ب  التعريفة الكهربائية الجديدة للفنادق بمقدار الصناعيين المتوسطين: مصادر 5

 0ب  %05تخليص المركبات ينخفض  4

 0ب  تقرير اقتصادي/ بعيدا عن الحكومة تتحقق استقاللية ديوان المحاسبة: اقتصاديون 7

 5ب  في الثلث االول% 03التداول العقاري ينخفض  1

 1ب  تذكر بالسقوف السعرية لخبز الحمام والكعك والقرشلة" الصناعة والتجارة" 1
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1 IMF board endorses 6
th

 review under the SBA for Jordan 1 

2 Insurance federation pledges support for National Goodwill Campaign   2 

3 Exporters still incurring losses as Syrian border closure continues 3 

8 What’s with the SSIF by Yusuf Mansur  4 

10 Additional capital needed to stop financial bleeding at Istishari hospital 5 
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