
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/4/1124االثنين
 الصفحة                                                                                                                                  (27854)  صحيفة الرأي

 1 "الكسب غير المشروع"قانونيتا األعيان والنواب تتوافقان على  2

 3 مجلس الوزراء يقر قانوناً معدالً لتحصيل األموال األميرية 1

 4 زيادة الصادرات األردنية إلى العراق وسورية: حدادين 3

 17 أشهر 3تتجاوز المليار دينار خالل " صناعة عمان"صادرات  4

 17 مرشحين النتخابات غرفة صناعة الزرقاء 21 7

 16 برنامج تدريبي لنظم الدعم المؤسسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 6

 16 "المدن الصناعية"سفراء يطّلعون على الفرص االستثمارية في  5

 

 (26812) صحيفة الدستور

 1 للموظف" السنوية " الغاء احتساب االجازة المرضية من : اذا زادت عن سبعه ايام  1

 11 يم في االردن لتمكين المرأهتقرير حديث للبنك الدولي يؤكد اهمية التعل 2

 11 1124مليون متر مربع مساحات االبنية المرخصة في عموم المملكة في اول شهرين من  1.7 3

 11 رئيس غرفة تجارة االردن يدعو لتطوير حجم التبادل التجاري مع فلسطين 4

 

 (7218) صحيفة العرب اليوم

 24 مليون دوالر االستثمارات البريطانية في االردن 521 1

 23 مليون دوالر مساعدات دولية يتسلمها االردن مطلع ايار 671 2

 23 وقف حركة السيارات الحكومية في العقبة بعد انتهاء الدوام 3

 23 شكوى على قطاع االتصاالت في الربع األول من العام 726 4

 24 يفتح باب الترخيص لشركات الصرافة" المركزي" 5

 

  (34221)  صحيفة الغد

 2ب  مناطق 3تطرح عطاءات استكشاف النفط والغاز في " المصادر الطبيعية" 1

 2ب  نقابة أصحاب الشاحنات تحذر من التوجه إلى ليبيا 2

 2ب  ميغاواط جديدة حتى نهاية العام 811النظام الكهربائي يستقبل  3

 1ب  مطالب باإلسراع في إقرار مشروع قانون حماية المستهلك 4

 1ب  أشهر 8مخزون القمح يغطي استهالك  5

 3ب  خبراء يدعون لدعم القطاع الزراعي 6

 3ب  %1333مؤشر البورصة يرتفع  1

 3ب  مليون دينار العام الماضي 58صادرات األردن إلى فلسطين ترتفع  1

 8ب  في شهر% 72مستوردات الطاقة الكهربائية تهبط  9
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