
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/4/4104األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (05851)  صحيفة الرأي

 68 ورشة عمل حول قانون الضمان االجتماعي 0

 0 ماليين دوالر للبلديات المستضيفة لالجئين السوريين 01 4

 8 "الصحة"توفير المخزون الدوائي من أولويات : حياصات 3

 35 ويوعز بحل معيقات القطاع" تجار المواد الغذائية"رئيس الوزراء يلتقي  4

 35 "التصفية"ال وجود للبضاعة المقلّدة في سوق : القواسمي 5

 36 أبو ربيع يؤكد أهمية حل معيقات الصناعة الوطنية 6

 68 تدرس احتياجات أصحاب العمل في المنشآت الصناعية" االحصاءات" 7

 

 (06786) صحيفة الدستور

 9 الدستور تلقي الضوء على عملية االحتيال الذكي 1

 21 ةاتفاقية تعاون بين مجلس االعمال العراقي وغرفة التجارة االسترالية العربي 2

 21 نصف مليار دوالر حواالت العاملين في الخارج لنهاية شباط 3

 21 اشهار اول كتلة لخوض انتخابات غرفة الصناعه 4

 22 شركة محلية تشارك بمعرض الصناعات االردنية في الكويت 56 5

 

 (5107) صحيفة العرب اليوم

 04 %85معدل تغطية االيرادات المحلية لالنفاق الجاري يرتفع الى  1

 04 للملكة نهاية نيسان" النقد"مليون دوالر من  464 2

 04 اضاءات على واقع الكهرباء في االردن 3

 05 اسعار الذهب ترتفع وطلب متزايد على الدينار 4

 05 الغالء يدفع االردنيين الى وظيفة ثانية لتأمين دخل اضافي 5

 

  (3478)  صحيفة الغد

 7 ورشة حول قانون الضمان اإلجتماعيتعقد " تجارة عمان"  1

 6 دراسة توصي بتوسيع قاعدة دافعي الضرائب عبر الوصول إلى الفئات المتهربة 2

 6 من رئاسة الوزراء" تنشيط السياحة"طلبنا زيادة موازنة : القطامين 3

 6 "الملكية األردنية" ـرئيس الوزراء يؤكد أهمية الدور االقتصادي ل 4

 7 مليون دينار في كانون األول 73ارتفاع مستوردات المملكة من ألمانيا إلى  5

 7 ملكية فكرية في الشرق األوسطأفضل شركة " أجيب" 6
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1 Women’s participation in economy still low in Kingdom- WB  1 

1 IMF expected to finalize $264m payment to Jordan  2 

10 Jordan seeks to become center for storing, distributing Australian meat  3 

10 56 Jordanian companies to exhibit products in Kuwait this week  4 
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