
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/3102/ 32  الخميس
 الصفحة                                                                                                                                  (02331)  صحيفة الرأي

 2 أيار المقبل,, مشروع مترو عمان أمام المنتدى االقتصادي  0

 32 قرار وشيك بإعادة تصدير شحنة القمح البولندية أو اتالفها حسب القانون: مصدر 3

 32 تؤكد ونقيب تجار الخضار والفواكه ينفي وجود بطيخ مهرمن في األسواق" حماية المستهلك" 2

 32 دوالراً مع زيادة المخزونات األمريكية 23أسعار النفط تنزل عن  4

 44 األحد المقبل,, جمعية الشركات الصناعية الصغيرة تنظم مؤتمراً مائياً دولياً   2

 44 بورصة عمان تستمر بإيقاف تداول أسهم شركات مخالفة 2

 44 محدودية شبكة نقل الكهرباء تحرم الفنادق من الطاقة الشمسية 7

 44 تحذر" مستثمري اإلسكان"و ,, أسعار الشقق إلى ارتفاع  4

 

 (07022) صحيفة الدستور

 0  عطلة رسمية الخميس المقبل 0

 0  إعفاء مشاريع الطاقة المتجددة من رسوم الترخيص 3

 30 العام الماضي% 07ارتفاع حجم المناولة في ميناء العقبة  2

 30 تدعو الى خفض اسعار الحديد" تجارة االردن"  4

 33 مباحثات االردن والسعودية لمنع االزدواج الضريبي انتهاء 2

 

 (2074) صحيفة العرب اليوم

 04 شركة النفط اللوجستية سالح ذو حدين": نقابة المحروقات" 0

 04 والضريبة تدعو لالستفادة من اإلعفاء.. تجار يتهربون من إصدار الفواتير 3

 02 "التسهيالت"ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع وانخفاضها على  2

 02 معدل البطالة خالل الربع األول من العام الحالي%  0321 4

 

 (2444)  صحيفة الغد

 0أ  "الحرة"يعيد حركة نقل البضائع من " نصيب"توقف االشتباكات في  0

 2أ  الملك يؤكد أهمية تعزيز العالقات الثنائية مع اليابان وإندونيسيا وتايالند ويشجع على االستثمار في االردن 3

 34أ  جمانة غنيمات(/ 3/2)ذا فشلنا؟ لما 2

 0ب  %324السيولة المحلية ترتفع  4

 0ب  االردن تكبد خسائر اقتصادية كبيرة جراء احتضان الالجئين السوريين" العمل الدولية" 2

 3ب  ازمة السياحة تتفاقم والوزارة تطلب مخصصات إضافية للترويج: الفايز 2
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2 Amman municipality to propose metro project 1 

2 commercial sector accuses gov’t of ignoring its interests 2 

2 new regulations for food grade plastic packaging go into force 3 

3 public transport users invited to evaluate bus routes online 4 

4 potential for mobile payments in Jordan promising 5 

4 Unemployment rate rises in first quarter 6 
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