
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 41/4/6142الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (42161)  صحيفة الرأي

 6 1 مليارات دينار ينفقها المدخنون في االردن سنويا 4

ارتفاع اسعار المنتجات وااليجارات واختالف الوكالء مع الشركة االم أبرز أسباب االغالق 6  62 

"العمل" تقرير إعادة النظر بالحد االدنى ألجور.. االسبوع المقبل 3  6 

الملك: المساعدات االمريكية تمكن االردن من مواجهة التحديات 1  3 

 5 التلهوني: تحسين خدمات إجراءات التقاضي في مرحلة تنفيذ االحكام 5

 61 الهذه االسباب انسحب/ عصام قضماني  2

 65 توضح" االمانة"و... تحذر من أزمة سكن في عمان " مستثمرو االسكان" 7

 65 العام الحاليفي الموازنة " التخطيط" مليون دينار حجم المشاريع الرأسمالية ل  42166 6

مجلس االعمال االردني في دبي يحتفل بمرور 45 عاماً على تأسيسه 1  67 

 16 في جنوب وشرق المتوسط" االوروبي إلعادة االعمار" مليار يورو استمارات  461 41

 

 (47145) صحيفة الدستور

 64  االردن خالل مؤتمر لندن في الرابع من الشهر المقبلنعول كثيرا على مساعدة : ملحس  4

 66  رئيس الوزراء يرعى اعمال المؤتمر الوطني للوقاية من وباء التدخين 6

 4  الور رئيسا لهيئة االستثمار 3

 64  الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات الدخل للعام الماضي 1

 66  تخفيض اسعار مادة االسمنت االبيض محليا لمختلف االصناف 5

 

 (1417)  صحيفة الغد

 3ب   مالكو الموالت يطالبون بخفض تعرفة الكهرباء وضريبتي المسقفات والدخل 4

 5أ   تراشق المسؤولية بين تجار جملة ومزارعين بشأن ارتفاع أسعار الخضراوات 6

 6أ   التصويت على الموازنة يستحق اليوم والحكومة تكثف حراكها لتمرير المشروع تحت القبة 3

 41أ  آالف طن بضائع في يومين 3يخرجون " الحرة السورية االردنية"تجار  1

 4ب   آالف طن 5ترجيح ارتفاع تقديرات اليورانيوم وسط المملكة بنحو  5

 4ب   ميناء الشيخ صباح للغاز أبرز انجازات قطاع الطاقة: سيف 2

 3ب   خدمة إلكترونية 411القطاع الخاص بعد اطالق شويكة تشيد بالتعاون مع  7
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2 Lower house continues state budget discussion 1 

3 Compaign lobbying against work permits for temporary passport holders 2 

3 Produce exports drop by percent in 2015 – ministry    3 
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