
           

 

 
 

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/4/2104االربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (01811)  صحيفة الرأي

 2 منع ادخال فواكة واشتال 0

 2 تقر قانون الزراعه" زراعه االعيان "  2

 04 الفا من الماشية الى الخليج 031تصدير  3

 01 تدرس منح حوافز وتسهيالت للمواطنين والمستثمرين إلقامة األبنية الخضراء" االمانه "  4

 01 االردن بوابه المنطقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات: وزير االتصاالت  1

 01 للسوق العراقي لصالح اسواق اخرى" الحرة" تراجع البضائع المصدرة من : رمان  1

 28 مليار دوالر حجم االنفاق على قطاع تقنية المعلومات في منطقة المينا العام الجاري 200: دراسة  1

 22 اليوم 11االمير الحسن يفتتح منتدى عربيا حول التنمية المستدامة  8

 22 البدء بانشاء قاعدة بيانات الكترونية عربية موثقة في االردن والبحرين 2

 12 شركات الشرق االوسط مهياة لمواجهه تحدي البيانات الكبيرة: خبراء  01

 

 (01182) صحيفة الدستور

 6 تفعيل مجمع رغدان وتزويده بوسائل نقل حديثة الستقطاب السياح 1

 11 %21تراجع الطلب على المواد الغذائية بنسبة : الحالي خالل الربع االول من العام  2

 11 2103من فرص العمل في المملكة خالل النصف االول % 81القطاع الخاص يستحدث  3

 11 مليار سهم 1.0الف مستثمر اردني يمتلكون  120 4

 11 التعاون الثنائي اللجنة الوزارية االردنية السودانية تبحث آليات تعزيز 5

 

 (1201) صحيفة العرب اليوم

 0 "الرف" الملك يطلب عدم وضع تقرير التخاصية على  1

 04 برغم التوترات السياسية% 21ارتفاع مستوردات الترانزيت عبر ميناء العقبة  2

 01 في االردن 31البنك الدولي يراجع نسب التقدم بمشروعاته الـ  3

 01 تراجع زوار مدينة البترا الشهر الماضي% 04 4

 

  (3414)  صحيفة الغد

 0ب  %14ارتفاع السيارات المخلص عليها في الربع األول  1

 0ب  "المتجددة"تمديد موعد إبداء االهتمام في المرحلة الثالثة من مشاريع  2

 4ب  توقعات بارتفاع أسعار الشقق في الصيف المقبل 3

 8ب  في كانون الثاني% 21مستوردات الطائرات ترتفع  4
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1 Privatization panel highlights transparency of mission  1 

2 Spanish firm selected to build wind power plant- Hamed  2 
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