
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/3/6112الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (12532)  صحيفة الرأي

 62 أصحاب شركات التخليص تنهي إضرابها في العقبة 1

 62 نعمل للوصول إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص: وزير العمل 6

 62 أمريكية لتمويل األعمال الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة منحة 3

 62 (جلف فود)مشاركة ناجحة ومميزة لألردن بـ : الكباريتي 4

 62 تقر مواد بـمشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن( طاقة النواب) 5

 56 ادوليس األفر( التجاري)تعثر القروض العقارية يتركز في   :مستثمرون 2

 56 ملتقى األعمال الفلسطيني األردني يسعى لتسويق المملكة استثماريا  : البو 2

 

 (12426) صحيفة الدستور

 61 تنهي اضراب العمل في ميناء العقبة" أصحاب شركات التخليص" نقابة  1

 66  شراكه حقيقية مع القطاع الخاصنعمل للوصول الى : وزير العمل  6

 1  ترتيبات فورية لتحقيق الفوائد من مؤتمر لندن: النسور  3

 1  تثبيت اسعار المحروقات 4

 61  نيسان المقبل آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن العام الماضي 31 5

 66  صيني العام الحالي –استثماري اردني بحث امكانيه عقد منتدى  2

 63  مناقشة متطلبات تنفيذ االتفاقية الدولية لسالمة االرواح بالبحار 2

 

 (4154)  صحيفة الغد

 11أ   تعلن انهاء االضراب عن العمل في ميناء الحاويات" نقابة التخليص" 1

 1ب   تثبيت أسعار المحروقات األساسية 6

 1ب  "الصندوق العربي لالنماء"مليون دوالر قرض للمملكة من  111 3

 6ب   خبراء يطالبون بحزمة حوافز لتطوير صادرات تكنولوجيا المعلومات 4

 6ب   توجه لتعديل تعليمات الموافقات النوعية الجهزة االتصاالت 5

 3ب   مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي االجمالي% 2: حتاحت 2

 3ب  الوزن العلي للحاويات تصبح ملزمة في تموزشهادة " الشحن البحري" 2

 3ب   حسن الشوبكي/ سمعة االقتصاد الخارجية 2

 

The Jordan Times (12269)                                                                                                                        Page  

1 ‘$100m Kuwait fund loan will be used to finance SME’s’ 1 

3 Fuel prices remain unchanged  2 

4 Amman-Zarqa BRT project ‘strategic’ for transport sector   3 

10 Kabariti highlights Jordan’s successful participation in Gulf Food Exhibition  4 

10 Bau promotes activities of Jordanian –Palestinian Business Forum 5 
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