
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 41/5/4141األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (45851)  صحيفة الرأي

 1 انتهاء مهلة تصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة اليوم 1

 1 دولة تستورد منتجاتنا الزراعية بعائد مليار دينار سنويا   44: حدادين 2

 22 "ميكروية إلى صغيرة"رئيس الوزراء يرعى مبادرة إطالق دعم المشاريع اإلنتاجية من  3

 22 بين مكاتب السياحة والسفر وأصحاب حافالت التأجير" الحافالت"تصاعد أزمة  4

 22 بدء تعافي االقتصاد األردني رغم أعباء األزمة السورية: مسعود 5

 22  مليون دينار إجمالي أقساط التأمين لنهاية آذار 14244 6

 22 مليون طن استهالك المملكة من اإلسمنت بالثلث األول 144 2

 52 مليون دينار صادراتنا من الخضار والفواكة للثلث األول 222 8

 25 هيئة االستثمار تبحث التحضيرات لزيارة وفد هندي 2

 

 (41841) صحيفة الدستور

 1 االردن اتخذ إجراءات للعودة لمستويات النمو السابقة" النقد"  1

 22 تعتصم أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على قانون المواصفات" تجار االلبسة"  2

 22 العاملون في شركات التخليص بالعقبة يعلقون إضرابهم 3

 23 انتخاب ابو حسان رئيسا لغرفة صناعه اربد 4

 23 شركة تخليص لعدم تجديد ترخيصها 18تنذر " الجمارك"  5

 

 (5245) صحيفة العرب اليوم

 14 مخاوف حكومية من عدم االلتزام بمؤشرات برامج المنح األوروبية 1

 14 مليون دينار عجز الموازنة في الشهرين االولين من العام 2242 2

 15 شركات تنفذ مشروع انبوب النفط العراقي األردني 2 3

 15 عمل الشركة ولم يكبدها اية خسائر االضراب لم يؤثر في: المصفاة 4

 

 (1545)  صحيفة الغد

 4ب  "برنامج اإلصالح"مستعد للتعاون فنيا وماليا مع األردن بعد انتهاء " النقد الدولي" :الغارد 1

 4ب  سنوات 12السعودية تمنع دخول الحافالت األردنية التي يزيد عمرها عن  2

 4ب  خبراء ينتقدون سياسة الحكومة المالية والضريبية \تقرير اقتصادي  3

 4ب  "العبدلي"راف للمرحلة الثانية لـ يقدم خدمات التصميم واإلش" اتحاد المستشارين" 4

 1ب  إعالن الطلبات الفائزة بالمنحة األوروبية عن برنامج دعم الصناعة خالل أسبوعين: القضاة 5

 1ب  %2465بورصة عمان ترتفع  6

 1ب  مليون دينار مستوردات العربات والدراجات في شهرين 162 2

 1ب  زيارة مرتقبة لوفد أندونيسي لتنفيذ مشروع في العقبة 8
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