
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/5/4112األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (15851)  صحيفة الرأي

 43 "تجارة عمان"ورشة حول قانون الضمان االجتماعي في  1

 1 مليون لتر مكعب 1.64األمطار األخيرة ترفد السدود بـ  2

 4 توفر شاحنات أردنية كافية لتصدير المنتجات: وزير الزراعة 4

 41 مليار دينار سندات خزينة أصدرتها الحكومة في الثلث األّول 161 3

 41 "المواصفات والمقاييس"اعتصام لتجار األلبسة واألقمشة الثالثاء احتجاجاً على  5

 41 تمديد موعد طلبات االهتمام في مشاريع الطاقة المتجددة .

 42 يوقعان اتفاقية ربط إلكتروني" الراجحي"و " الجمارك" 7

 44 نسبة االقتراع ومنافسة كبيرة لنيل ثقة الناخبين% 71 8

 6. مليون دوالر نفقات سفر األردنيين للخارج لنهاية شباط 111 1

 6. من بينها مدينة رياضية" العقبة الخاصة"فرصة استثمارية في  25: محادين 16

 6. صندوق نمو األردن يعلن عن أول استثماراته لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 11

 

 (12841) صحيفة الدستور

 1 تهيمن على غرفة عمان" العمل الصناعي"  1

 7 مليون عدد سكان االردن مع نهاية العام الماضي" 2551" 2

 21 توفر السلع الرمضانية باقل االسعار: المؤسسة المدنية  4

 22  شراء السيارات من الوكاالت هو الضمانه بحيث تتكفل الوكاله بتوفير قطع غيارها: تجار  3

 

 (5132) صحيفة العرب اليوم

 13 وتدرس اللجوء للتحكيم الدولي" العدل العليا"تتقدم بشكوى لـ " اورنج" 1

 13 ارتفاع الطلب على الذهب محليا مدعوما بتراجع االسعار 2

 13 الوظائف الحكومية في األردنمن % 32العنصر النسائي يحتل  4

 13 الحالة االقتصادية الراهنة تستنزف مدخرات األردنيين 3

 15 من الناتج المحلي% 11تقفز بالمديونية إلى " الكهرباء الوطنية"قروض  5

 15 تشويه للسوق يضر المستأجرين: انتقائية اعفاءات مبيعات الشقق/ تحليل اقتصادي .

 

 (1514)  صحيفة الغد

 1أ  ورشة عمل حول قانون الضمان االجتماعي 1

 1ب  األجنبي يسجل مستوى قياسيا االحتياطي 2

 1ب   تقدم عرضا جديدا لبيع الكهرباء والحكومة تتجاهل" إينيفيت: "مصدر 4

 2ب  ارتفاع المديونية يثقل كاهل االقتصاد الوطني: خبراء \اقتصادي  تقرير 3

 4ب  بيروقراطية وزارة الطاقة تعطل إنجاز المشاريع: خبراء \اقتصادي  تقرير 5

 8ب  ماليين دينار مستوردات األردن من تركيا في شهرين 163 .

 8ب  تركي يبحث الفرص اإلستثمارية بالمناطق التنموية وفد 7
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