
 

   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/4/4102نثنين اال
 الصفحة                                                                                                                                  (01101)  صحيفة الرأي

 25 أمين عمان يؤكد حرص "األمانة" على تذليل صعوبات القطاع التجاري 1

 1  النسور ال نية إلجراء تعديل وزاري 5

 1 مجلس الوزراء يوافق على توسعة حدود "البحر الميت التنموية" 3

 3 راتب: ندرس االستثمار بالطاقة والتعليم في األردن 4

 8 مليون دينار مديونية الجهات المشتركة بالشراء الموحد 032 2

 8 ماليين دينار 3خطأ جمركي خّسر الحكومة  6

 8 فرونيتسكا: الحوافز األوروبية مهمة الستمرار األردن في مسيرة اإلصالحات 7

 57 صرافون: "االنحباس المطري" ينعكس سلباً على القطاعات التجارية 8

 57 "األعيان يوافق على اتفاقيتين الستكشاف النفط وتقطير الصخر الزيتي 9

 57 الصناعيةتشجيع االستثمار تتابع سير العمل في إحدى الشركات  11

 58 "الجمارك" تناقش التعهدات الجمركية وآلية تسديدها مع شركات التخليص 11

 58 مختصون يدعون إلى تضافر الجهود كافة للنهوض باالقتصاد الزراعي الوطني 15

نيسان، رواد االقتصاد وعمرو موسى وجيمس ريتشاردز  9انعقاد مؤتمر االستثمار في الشرق االوسط بالبحر الميت في  13

 نثون خالل المؤتمرومارك فابر يتحد

31 

 25 "االزدحامات المرورية" هدر للجهد والوقت .. وارتفاع بالكلف االقتصادية 14

 

 (04721) صحيفة الدستور

 18 زيادة اقبال السوريين على تملك العقار في المملكة 1

 18 4103مليار دينار خالل العام  1.4ارتفاع صادرات المملكة الى  2

 19 4103% العام 04انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة  3

 19 " االقتصاد النيابية" تواصل مناقشة قانون االستثمار 4

 19 األردنية لتحسين بيئة العمل تطلق مشروع تعزيز العالقات العمالية 5

 

 (2888) صحيفة العرب اليوم

 1 مساعدات دولية لالردن مرتبطة بتوصيات صندوق النقد 1

 14 %8,2ارتفاع العجز في الميزان التجاري االردني  5

 14 مركبة اجراء احتياطي ال يدعو للقلق 122"المركزية": استدعاء  3

   

  (3237)  صحيفة الغد

 5أ  النسور يبحث مع رئيس جامعة سيناء إقامة استثمارات في األردن 1

  3أ  وزارة البيئة تقرر إغالق مصنع "بريتش أميركان توباكو" لمخالفته شروط الترخيص 5
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 1ب  %81تقرير يوصي برفع نسب تمويل مشاريع "تنمية المحافظات" إلى  3

 1ب  ركات محليةماليين دينار ديون لهيئة الطيران المدني على ش 8 4

 5ب  "البريد اإللكتروني": ال نقص في طلبات نماذج دعم المحروقات 2

 4ب  "STSالتجارة األميركية وشركة "اتفاقية شراكة بين غرفة  6

 4ب  5113% من إجمالي مستوردات المملكة في 52,5الفاتورة النفطية تشكل  7

 8ب  %1,14مؤشر البورصة يرتفع  8
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2 Egyptian investor briefs PM on investment plans in Jordan  1 

2 Queen Rania checks on youth entrepreneurship project  2 

10 Jordan’s oil bill drops considerably 3 

 
 

http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/
http://jordantimes.com/

