
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/3/4104الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02841)  صحيفة الرأي

 1 النسور يبحث مع وزير المواصالت الليبي سبل تعزيز التعاون الثنائي 1

 1 اجتماع أردني عراقي مصري في عمان لبحث تنفيذ أنبوب النفط العراقي 2

 5 ألفا   34"العمل": نصف مليون عامل وافد مخالف ضبط منهم  3

 5 "قانونية األعيان" تقر "المعدل" لحماية حق المؤلف 4

 6 القطامين يشدد على تسويق واستغالل المخزون السياحي لرفع مساهمته في التشغيل 5

 8 ينعكس إيجابا  على مشاركتهن االقتصادية"تضامن" ارتفاع مستويات التعليم للنساء لم  6

 11 مشاريع مائية بكلفة مليون دينار في المفرق من المنحة الخليجية 7

 21 4104عالميا  ضمن مؤشر ريادة األعمال والتنمية في  33األردن يتراجع للمرتبة  8

 21 األردن يستقطب سياحة دينية لتعويض التراجع في الحجوزات األوروبية 9

 23 مباحثات أردنية مصرية عراقية في مجاالت الطاقة .. األربعاء 11

 23 تصف الشهر"المطاعم والحلويات" تدعو أعضاءها للحصول على قوائم األسعار الموحدة قبل من 11

 41 الشرع: ترحيب بفكرة إنشاء رابطة للمجالس االقتصادية واالجتماعية العربية 12

 41 تقرير: شركات شرق أوسطية تواجه مستويات هجمات إلكترونية غير مسبوقة 13

 

 (01323) صحيفة الدستور

 17 شهادة منشأ خالل شهرين 2424تصدر " تجارة عمان"  1

 1 % من النفقات الرأسمالية للدولة31وزير التخطيط : المنحه الخليجية غطت نحو  2

 17 مليون دينار 40شركة جديدة بقيمة  334دائرة المراقبة" تسجل "  3

 18 خبراء يؤكدون أهمية انسجام مشروع قانون الضريبة مع قانون االستثمار الجديد 4

 

 (5894) صحيفة العرب اليوم

 14 ماليين دينار في الشهر االول من العام الحالي 111المديونية ترتفع  1

 14 االف دينار لمشغلي "الفاليت"11االمانة تشترط كفالة  2

 14 الف طلب للحصول على دعم المحروقات 711 3

 15 التجارة الحرة زاد المنافسة من دون تحسن المؤشرات لمصلحتهارتباط األردن باتفاقيات   4
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  (3442)  صحيفة الغد

 0ب  طوقان: مفاوضات مع روسيا لتوقيع اتفاقيتين حول مشروع المحطة النووية 1

 0ب  % في شهرين13تخليص المركبات إلى السوق المحلية يرتفع  2

 3ب  الحلواني: تطوير الصناعة الوطنية يتطلب التركيز على االبتكار والتكنولوجيا 3

 3ب  %1611مؤشر البورصة يرتفع  4

 3ب  %461ارتفاع أسعار الذهب بنسب تصل إلى  5

 8ب   % العام الماضي33مستوردات المملكة من أوكرانيا تترجع  6
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2 Business at risk of cyber attacks-report  1 

3 Training offers young Jordanians glimpse of job opportunities in tourism, hospitality  2 

4 `Women’s contribution to economy remains low’  3 
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