
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 02/5/0202الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05920)  صحيفة الرأي

 1 سنقدم التسهيالت والحوافز لالستثمار بالمدن الصناعية وخاصة في المحافظات: النسور 1

 22 فهد الفانك/ حوار الحكومة والصندوق  2

 22 نقابة األلبسة تعلق إجراءاتها التصعيدية 3

 22 عز الدين كناكرية/ هل تأخذ حقها في البحث.. دراسة التهرب الضريبي  2

 22 غرفة تجارة عمان/ اعالن دورات تدريبية وورش عمل للسادة التجار 2

 24 تؤكد اعتزازها بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء" تجار المواد الغذائية" 2

 24 بتنظيم العمالة الوافدة" العمل"قطاع اإلسكان يشهد تراجعاً كبيراً بسبب إجراءات : مستثمرون 7

 

 (02809) صحيفة الدستور

 1 حظر استيراد االجهزة الكهربائية غير الموفرة للطاقة 1

 21 مشروع شارع الوكاالتتجار يطالبون بتسريع إنجاز  2

 21 نحتاج لمزيد من المساعدات العاجلة لمواجهه اعباء الالجئين السوريين: وزير التخطيط  3

 22 تشارك بالملتقى االقتصادي العربي االلماني" تجارة االردن"  2

 22  "المناطق التنموية "مكاتب لخدمة المستثمرين ورجال االعمال بـ  2

 

 (2525) صحيفة العرب اليوم

1 "-BB "12 تقويم ستاندرد آند بورز السيادي لألردن 

 12 االردن يواصل بحث استراتيجية المساعدات من البنك األوروبي للتنمية 2

 12 صادرات المملكة من الخضر والفواكه ستتجاوز المليار دينار مع نهاية العام 3

 12 مليون دينار حجم التهرب الضريبي 777: دراسة رسمية 2

 12 لم تقدم لشركات السياحة والسفر رخص امتالك حافالت" النقل" 2

 

 (1500)  صحيفة الغد

 0ب  خطة حكومية رقابية لألسواق خالل رمضان 1

 0ب  يدعو لتطوير التشريعات الناظمة لإلستثمار المعايطة 2

 0ب  هدوء يخيم على سوق الذهب 3

 8ب  مليون دينار على السفر في ثالثة أشهر 022األردنيون ينفقون  2

 8ب  %2020البورصة يرتفع  مؤشر 2

 

The Jordan Times (11729)                                                                                                                        Page  

1 Pensions rise by 5.6% 1 

2 `Open online courses to benefit Arab women, increase employability` 2 

2 `Energy sector blamed for 73% of greenhouse gas emissions` 3 

10 Ensour presses JIEC on industrial estates in governorates 4 

10 Jordan Chamber of Commerce to promote Jordan next month in Berlin  5 
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