
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/5102/ 7الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (01501)  صحيفة الرأي

 5 استحداث منطقة تنموية في المزار الجنوبي: النسور 0

 5 تعمل على لفتح أبواب التصدير ألسواق جديدة" الزراعة: "الزعبي 5

 1 "الحرة األردنية السورية"بدء نقل بضائع  1

 55 عصام قضماني/ قضيتان في الشركات  4

 51 مليار دينار في العام الماضي 4011اإليرادات الضريبية ترتفع إلى ": المالية" 2

 51 مخزون المملة من المواد الغذائية لم يتأثر بإغالق معبر جابر: الحاج توفيق 1

 51 ألف طن بوتاس للصين العام الحالي 111توريد  7

 51 ارتفاع تسهيالت البنوك المرخصة 8

 44 طلب قوي على الدينار مدفوعاً بارتفاع الحواالت الواردة وزيادة الودائع: صرافون 9

 

 (07041) صحيفة الدستور

 07 التحول للحكومة الذكية يتطلب تأسيس بنية تحتية على المستوى المملكة: شويكة  0

 0  دورات تدريبية لغرفة تجارة عماناعالن  5

 2  مليون دوالر منحة امريكية لألردن لمواجهه اعباء اللجوء السوري" 17" 1

 07  نقابة المطاعم تثمن الغاء التعهد العدلي لالرتدادات 4

 07 االردن يستضيف المعرض الدولي إلعادة اعمار غزة 2

 08  اطالق اول صحيفة الكترونية اقتصادية بالمملكة 1

 

 (1011) صحيفة العرب اليوم

 04 مليون دينار في شهرين 151من الذهب " المركزي"ارتفاع موجودات  0

 04 الفايز يلتقي رئيسة هيئة اتحاد رجال وسيدات األعمال في تركيا 5

 04 ازدياد االقبال على الشقق الصغيرة خالل شهر اذار الماضي 1

 02 العمال الوافدون يؤثرون سلبا في مستوى دخل الفرد االردني: خبراء 4

 02 مستعدة إلعادة النظر في تسعير المشتقات النفطية لتمكين الشركات من االستيراد" الطاقة" 2

 

 (1815)  صحيفة الغد

 5ب  تبحث مع وزيرة االتصاالت آليات التعاون المستقبلي" جيبا" 0

 7أ  مشروع اردني بامتياز والجانب الفلسطيني لم يعرض االتفاق الثنائي" ناقل البحرين: "مصادر حكومية 5

 0ب  عقد المنتدى االقتصادي في المملكة رسالة تتجاوز البعدين السياسي واألمني لتؤكد استقرار البيئة االستثمارية: خبراء 1

 1ب  وفد مشترك من الحكومة والقطاع الخاص يزور العراق األسبوع المقبل: شبيب 4

 1ب  مخالفة خالل الربع االول 0814تحرر " الصناعة والتجارة" 2

 1ب  %09صادرات صناعة عمان الى العراق تتراجع  1

 

The Jordan Times (11994)                                                                                                                        Page  

2 Gov’t open to reviewing fuel pricing mechanism-Saif  1 

2 Jordan loan guarantee corporation proves valuable for entrepreneurs, SMEs 2 

2 ACI reveal 19 percent drop in Jordanian exports to Iraq  3 
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