
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 51/4/4154الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (51151)  صحيفة الرأي

 5 النسور يعلن البدء بإنشاء مدينة صناعية في جرش العام الحالي 5

 3 بدء تنفيذ المواءمة بين الموارد البشرية ومهام المؤسسات 4

 51 تفاؤل بتحسن الوضع االقتصادي خالل االثني عشر شهراً المقبلة 3

 43 مليار دينار قيمة االستثمار المحلي في األوراق المالية بآذار 5103 4

 43 إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية حتى نهاية العام: رمان 1

 45 ال ملكية فردية لوسائط النقل العام بعد عام من اآلن: مجاهد 5

 44 آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل... نهاية نيسان 1

 44 مشاركة أردنية في معرض كومكس التقني في سلطنة ُعمان 1

 

 (55161) صحيفة الدستور

 1 يقر قانون الزراعة" االعيان "  1

 21 والقطاعات" صناعه عمان" مترشحا النتخابات  53 2

 21 تقر بصورة أولية مشروع قانون االستثمار" االقتصاد النيابية"  3

 22  مليون قدم مكعب يوميا 34معدل تدفق الغاز المصري العام الحالي لم يتجاوز  4

 

 (1644) صحيفة العرب اليوم

 54 اردنية بمليار دوالر وزارة الخزانة االمريكية توافق على كفالة سندات 1

 54 دينارا لكل مواطن 511مقترح نيابي العتماد مبدأ الرديات بسقف  2

 51 "بورتو البحر الميت"النسور يضع حجر اساس  3

 51 معدل البطالة في المملكة بالربع األول من العام الحالي% 5511 4

 

  (3411)  صحيفة الغد

 7أ  أشهر 3مليون دينار حجم القروض الزراعية خالل  515: الحياري 1

 3ب  ألفا يشطبون سجلهم التجاري 54و" دعم المحروقات"ألف مواطن يعترضون على  51 2

 3ب  %1141مؤشر البورصة ينخفض  3

 8ب  الفواكه والثمار في كانون الثانيمليون دينار صادرات  53 4

 8ب  اجتماع طارئ في وزارة الصناعة لبحث تحديات قطاع الحديد اليوم 5
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1 Kingdom likely to lead region in shale oil production  1 
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2 PM lays foundation stone for Porto Dead Sea  2 

2 Shopkeepers say allowing cars onto busy Swefieh street good for business  3 

3 Planned Jerash industrial city to offer 5,000 jobs- Ensour 4 

10 Tafileh, Zarqa governorates top Jordan’s unemployment list  5 
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