
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 32/3/3102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02531)  صحيفة الرأي

 32 شاباً وشابة 051توقع اتفاقيتين لتدريب وتشغيل ( تجارة عمان) 0

 30 غرفة تجارة عمان/ اعالن دورات تدريبية  3

 2 دعم النشاط التجاري والسياحي" كرنفال العقبة" 2

 32 عصام قضماني/ مليون دينار  011خبر يساوي  4

 32 قابل للتحقيق% 31رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى : سيف 5

 32 ترجيح تثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل: مصدر 2

 32 تحصل على المركز األول في االلتزام بتطوير الخدمات الحكومية" الصناعة" 2

 30 يوزيرة الصناعة تبحث مع وزراء عرب وأفارقة تعزيز التعاون االقتصاد 0

 30 الخبرات األردنية في الصيرفة اإلسالمية األولى إقليمياً وعالمياً : الور  1

 53 للنفط العام المقبلتتوقع انتعاشاً بطيئاً " الطاقة الدولية" 01

 

 (02455) صحيفة الدستور

 33 شابا وشابه 051توقع اتفاقيتين مع القطاع الخاص لتدريب وتشغيل " تجارة عمان"  0

 0  هدف التعداد كشف مواطن القوة والخلل بقصد المعالجة: النسور  3

 0  "رالتسفي" دعوة العمال الوافدين المنتهية تصاريحهم لتجديدها تالفيا لـ  2

 30  تحويل مؤسسة الموانئ لشركه مملوكه للحكومة يجعل العقبة مركزا اقتصاديا عالميا: الملقي 4

 33  نتطلع للتعاون بمجال المصارف اإلسالمية واالغذية الحالل مع المانيا: رئيس هيئة االستثمار  5

 

 (4042)  صحيفة الغد

 2ب  شاباً وشابة 051تتفق مع القطاع الخاص على تدريب وتشغيل " تجارة عمان 0

 01أ  %21في سوق العارضة بنسبة   انهيار أسعار الخضار 3

 3ب  مليون اشتراك خلوي في المملكة 04 2

 2ب  يبحثان التحديات االقتصادية" الحوار الديموقراطي"و " رجال األعمال" 4

 2ب  %1104مؤشر البورصة يرتفع  5

 

The Jordan Times (12263)                                                                                                                        Page  

10 Murad urges incentives for firms hiring local workers 1 

1 Industrial sector leaders say integrating Syrians in workforce no threat to Jordanians 2 

1 Population almost doubled in past decade 3 

3 Population grew by 87% over a decade-census 4 

11 Ali discusses Jordanian – Arab ties during Sharm El Sheikh forum 5 

10 JIC chief promotes Kingdom’s Islamic banking, halal food 6 

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/770297.html
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/770268.html
http://www.alrai.com/article/770366.html
http://www.alrai.com/article/770296.html
http://www.alrai.com/article/770293.html
http://www.alrai.com/article/770295.html
http://www.alrai.com/article/770300.html
http://www.alrai.com/article/770301.html
http://www.alrai.com/article/770337.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/4/61/22-bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/61/p1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/61/p1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/61/21.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/61/22-bus.pdf
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://alghad.com/articles/922071-تجارة-عمان-تتفق-مع-القطاع-الخاص-على-تدريب-وتشغيل-850-شابا-وشابة
http://www.alghad.com/
http://alghad.com/articles/922065-14-مليون-اشتراك-خلوي-في-الأردن
http://alghad.com/articles/922076-رجال-الأعمال-والحوار-الديمقراطي-يبحثان-التحديات-الاقتصادية
http://alghad.com/articles/922079-مؤشر-البورصة-يرتفع-0-14
http://www.jordantimes.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/

