
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/6/4102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (01906)  صحيفة الرأي

 46 ورشة عمل حول التفتيش على العمل وتشغيل األردنيين 0

 4 يبحث الوضع االقتصادي في المملكة" األعيان" 4

 42 فهد الفانك/ مساعدات أم قروض  3

 42 عصام قضماني/ أزمة قطاع النقل  2

 41 والمصدرة من المنطقة الحرة في الزرقاء حتى نهاية أيارألف المركبات الداخلة  8427 1

 41 مليار دينار االستثمار األجنبي باألوراق المالية في القطاع البنكي بأيار 622 6

 41 تكتمل نهاية األسبوع" األستونية للصخر الزيتي"االتفاقيات مع : الدراركة 8

 41 مؤتمرون يدعون إلى تحسين بيئة األعمال األردنية 7

 46 العربي يوصي باالستثمار في األمن الغذائي والمؤسسات الصغيرة –الملتقى االقتصادي التركي  9

 46 الهجينة مقابل الشطبوقف معامالت إعفاء السيارات  01

 48 بشر بكر/ الخطة االقتصادية العشرية بين رؤية القطاعين العام والخاص  00

 

 (06723) صحيفة الدستور

 71 ورشة حول تفتيش العمل وتشغيل االردنيين والعمالة الوافدة 0

 7 من مخصصات المحروقات لمركباتها% 41الحكومة تقرر خفض  4

 71 "المرصد االقتصادي االردني المستقل" يطلق " مركز هوية "  3

 71 الحكومة قامت بدعم محركات النمو االقتصادي: الحلواني  2

 71  تعترض على مطالب مكاتب السياحة امتالك حافالت خاصة" النقل السياحي"  1

 

 (1919) صحيفة العرب اليوم

 02 قانون جديد لالستثمار لتفادي عثرات الماضي": أكسفورد بزنس غروب" 0

 02 الحكومية ألول مرة بالشرق األوسط" الحوسبة السحابية"اطالق منصة  4

 02 مليون دينار رؤوس أموال السوريين في األردن 921 3

 01 ميغاواط 421زيادة القدرة التوليدية الكهربائية في المملكة : حامد 2

 01 شركات االتصاالت يؤكد غياب الحكومة عن مشكالت القطاع 1

 

 (3131)  صحيفة الغد

 3ب  ورشة عمل حول تفتيش العمل وتشغيل األردنيين 0

  0ب  أسباب خارجية تقف خلف ارتفاع مديونية المملكة: الحاليقة 4

 0ب   شركات تسويق المشتقات النفطية تبدأ االستيراد خالل شهرين 3

 3ب  تقف أمام اندفاع شركات استثمارية خليجية وأجنبية لألردنعقبات رسمية  \تحليل اقتصادي  2

 7ب  في الربع األول% 01صادرات األردن من الحيوانات الحية ترتفع  1

 7ب  ألف طن قمح ومثلها شعير 011المملكة تطرح مناقصة لشراء  6
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