
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/6/4102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (02940)  صحيفة الرأي

 6 "القطاعين"الحكام اإلداريون يبحثون تفعيل الشراكة بين  0

 2 الشيك بال رصيد يؤرق المحاكم: وزير العدل 4

 32 فهد الفانك/  4102مالمح موازنة  3

 32 عصام قضماني/ المنح الخليجية  2

 33 تصدر بياناً توضيحياً " التأجير السياحي"نقابة  2

 33 "الحصول على التمويل"جمعية صاحبات األعمال تعقد ندوة  6

 68 طوقان يطالب باستمرار اإلصالحات االقتصادية في قطاعي الطاقة والمياه 3

 68 تعاود اليوم البدء بمعامالت الشطب واالستبدال للسيارات القديمة" الجمارك: "رمان 8

 

 (06828) صحيفة الدستور

 7 الحكام االداريون يبحثون تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص 0

 1 االردن يطرح مليار دوالر من سندات يوروبوندز 4

 1 مليون دينار آذار الماضي 02056شيكا مرتجعا قيمتها  22902 3

 11 حملة تفتيشية على المراكز التجارية 2

 11 جمعية رجال االعمال االردنيين تطرح مقترحات لتنفيذ الخطة العشرية 2

 11 مساع إليجاد مجلس أمناء يعنى بمصالح الهيئات االقتصادية بالمملكة 6

 12 لالستثمارتتجه إلعداد استراتيجية وطنية   هيئة االستثمار 3

 

 (2964) صحيفة العرب اليوم

 02 سنوات معدل العمر المتبقي الستحقاق سداد المديونية 3": المالية" 0

 02 قبل نهاية الشهر الحالي" األستونية" مع " الصخر الزيتي"توقيع اتفاقية  4

 02 مليار دينار الشيكات المتداولة بالسوق المصرفية 09 3

 02 مليون دينار ايرادات اصدار تصاريح العمل 44 2

 02 !بين وضوح القانون وغموض الحكومة" .. الملكية االردنية" 2

 02 مساع إليجاد امناء يعنى بمصالح الهيئات االقتصادية بالمملكة 6

 

 (3221)  صحيفة الغد

 4ب  الحكام اإلداريون يبحثون تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص 0

 0ب  بعد انخفاض مخزونها من المحروقات" المصفاة"مليون دينار لـ  411حامد يطالب الحكومة بدفع  4

 0ب  مليون دينار 011تسهيالت البنوك للقطاع الخاص تنخفض  3

 4ب  مالمح خريطة طاقة جديدة تلوح في األفق 2

 8ب  مليون دينار مستوردات المملكة من العربات والدراجات 428 2
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