
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 92/4/9104الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (08559)  صحيفة الرأي

 72 دينار 5298طبق البيض الكبير ال يتجاوز سعره : جمجوم 1

 72 "صناعة إربد"مرشحاً النتخابات  02 7

 33 وزير التخطيط يبحث مع وفد برلماني ياباني تعزيز العالقات المشتركة 3

 33 شركة أردنية تحصل على أعلى تصنيف لتقديم التقنيات من سيسكو 4

 

 (00512) صحيفة الدستور

 1 يحذر من شركات تدعي التوسط لدى البنوك" المركزي"  1

 9 توجه لزيادة رسوم تصاريح العمل في بعض القطاعات 3

 9 ضرورة حصول مستورد الخضار والفواكه على رخصة مسبقه" : الزراعة"  4

 71  مليون دوالر 81استثمار قطري بالبحر الميت بقيمة  5

 77  يفصح عن تفاصيل المؤتمر االقليمي المنوي عقده في المملكة الشهر المقبل" النقد الدولي"  6

 

 (8254) صحيفة العرب اليوم

 14 رواتب للعاملين والمتقاعدينمن نفقات الحكومة تذهب % 48 0

 14 ارتفاع نسبة االشغال السياحي في الربع األول% 01: القطامين 7

 15 لتشجيع االستثمار بين االردن وتركياتوجه لمنح حوافز واعفاءات  3

 

 (5810)  صحيفة الغد

 9أ  مليون دوالر من قرض دولي 904لألردن على سحب يوافق " صندوق النقد" 0

 2أ جديدين العام الحالي" أحزاب"و" بلديات"الحكومة ستتقدم بقانوني : النسور 7

 0ب  سندات الخزينة الحكومية تنخفض ألول مرة في تسعة أشهر 3

 5ب  االقتصاد الوطني تجاوز الخطر: النسور 4

 5ب  الالجئون يشكلون ضغطا على موارد األردن: النسور 5

 4ب  على اإلستقرار السياسي واألمني في المملكةزيارة البابا مؤشر : المومني 6

 5ب  مليون دينار صادرات الحيوانات الحية في شهرين 9920 2

 

The Jordan Times (11712)                                                                                                                        Page  

3 New wind power plant to cover electricity needs of 150.000 people  1 

10 Beware financial intermediaries, Central Bank of Jordan tells public  2 

10 Prime minister affirms Jordan’s sound economic position  3 

10 Ensour, Halawani and Zeybekci advance Jordanian- Turkish ties 4 

10 Housing Bank ups Q1 pretax profits by 13.8%  5 

10 Jordan Islamic Bank to distribute 15% cash dividends, 20% bonus shares  6 
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