
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/4102/ 42اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (04321)  صحيفة الرأي

 31 ايدنا وحدة/ اعالن غرفة تجارة عمان 0

 8 صالح العبادي/ حكايات ونجاحات.. شهبندر التجار حيدر مراد 4

 4 تناقش قانون البلديات" مشتركة األعيان" 3

 03 توقف طلبات الغاء تسفير العمالة المخالفة" العمل" 4

 48 فهد الفانك/ النمو االقتصادي والبعد االجتماعي 5

 48 عصام قضماني/ ما الجديد؟.. حوافز االستثمار 6

 41 مليار دينار التراجع بقيمة فاتورة الطاقة في النصف االول بسبب النفط والديزل 7

 41 مشروعا منذ نيسان 04تعاملت مع " النافذة: "الحموري 8

 31 تثمن تأجيل تطبيق تعليمات االنابة" خبراء ضريبة الدخل والمبيعات" 9

 31 %40ونشاط السوق % 4.0االداء القوي للقطاع المالي يرفع المؤشر  10

 24 عقاريون يطالبون بفرض رسوم على االراضي البيضاء في العاصمة ومناطق التنظيم 11

 24 بحق المستثمرين في القطاعتعديالت مشروع القانون مجحفة ": الصرافين" 12

 

 (07472) صحيفة الدستور

 01 عمان تجارة غرفة/  تدريبية دورات اعالن 0

 40 واالسمنت للحديد سعرية سقوف بوضع تطالب" المستهلك حماية" 4

 40 الجمركية الرسوم من الهايبرد سيارات بطاريات اعفاء قرار يثمنون وتجار مواطنون 3

 40 الحالي العام دوالر مليار 38 إلى المملكة في المحلي الناتج يصل أن توقعات 2

 40 يورو مليون 41.72 بقيمة األلمانية الوكالة مع منح اتفاقيات 4 توقع" التخطيط" 2

 40 %08.4 بنسبة األول النصف في للمملكة التجاري العجز تراجع 4

 

 (3147)  صحيفة الغد

 7أ  المشتركة لجنته مقترحات ويتجاهل" الحكومة ولدته" كما بإعادته" الالمركزية" يقر" النواب" 0

 1أ  القرار بصحة يشكك والمستورد".. القالعية الحمى" بـ مصابة أغنام رأس ألف 41 ادخال رفض 4

 0ب  %04 المحروقات أسعار تخفيض ترجيح 3

 0ب  واالردن ألمانيا بين يورو مليون 41.7 بـ منح اتفاقيات 4 توقيع 2

 4ب  الساكت موسى مقال"/ االردن في صنع" و" أردننا" مهرجان 2
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2 Fakhoury signs deals with GIZ for projects worth 20.75m euros   1 

3 Cabinet exempts hyprid car batteries from sales tax 2 

3 10-12% drop expected in fuel prices next month-gas station owners syndicate 3 

8 Public debt interest hurts growth by Fahed Fanek 4 
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