
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/4/4102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02561)  صحيفة الرأي

 - تُدّرب التجار على اإلبداع" تجارة عّمان"  0

 63 وزير المالية يطالب يطالب بوضع آلية لمعالجة سجل الشركات المتوقفة عن مزاولة أنشطتها 4

 2 يدعو إليجاد أسواق جديدة لإلنتاج الزراعي" األعيان"رئيس  6

 8 ضحيتها المستهلك والمزارع" .. الخضار المركزي"صفقات لمافيات  2

 05 القطاع الزراعي يواجه انخفاض األسعار وتراجع التصدير 5

 63 مليون دينار الوفر المتوقع من تشعيل ميناء الشيخ صباح األحمد للغاز المسال 581: دراركة 2

 63 تنتقد قرار عدم ترخيص الشقق الصغيرة في عمان الغربية" مستثمري اإلسكان" 7

 21 مليون دينار أرباح القطاع الصناعي العام الماضي 45155 8

 21 %02ارتفاع قيمة الشيكات المعادة  3

 21 فرصة عمل توفرها استثمارات جديدة في الطفيلة 4111 01

 72 تؤكد حرصها على ترويج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية" المصدرين" 00

 

 (07252) صحيفة الدستور

 40  سجل الشركات المتوقفة عن مزاوله انشطتها  وزير المالية يدعو لوضع آليه لمعالجه 0

 0  "المال االسود" قانون االنتخاب يغلظ العقوبة على : صوتا  85يقره بأغلبية   النواب 4

 2  تقر مشروعي تطوير المشاريع االقتصادية والصناعة والتجارة" مالية االعيان"  6

 40  "الضريبة" قرارات حكومية لتشجيع االستثمار بقطاع التكنولوجيا تشمل تخفيض : شويكة  2

 40  حادا في معدالت النمو العام الحاليالدول النامية تواجه تراجعا  5

 44  دعم فلسطيني لمعارض صناعه عمان داخل أراضي السلطة 2

 

 (2028)  صحيفة الغد

 0ب   ملحس يوعز بوضع آلية مرنة لمعالجة سجل الشركات المتوقفة عن مزاولة أنشطتها 0

 2أ   تمدد فترة تجديد الرخص المهنية واالعالنية" االمانة" 4

 0ب   آالف فرصة عمل في القطاع الصناعي قريبا8:أبو نجمة 6

 0ب   األردن يستضيف مؤتمرا دوليا حول أنظمة الطاقة العالمية في نيسان 2

 0ب   استقرار التشريعات االقتصادية أهم من تعديلها: خبراء 5

 4ب   تجميد انتاج النفط قد ال ينعش األسعار 2

 4ب  4140تحذيرات من ارتفاع حاد بأسعار النفط في  7

 6ب   "جلف فود"افتتاح الجناح األردني في معرض  8

 

The Jordan Times (12264)                                                                                                                        Page  

1 Municipalities’ debt to SSC down by 79% 1 

2 Queen calls for innovation in improving women’s standing 2 

2 ‘Jordanian, Chinese companies start procedures to build JD1 b fertilizer factory in 

Aqaba 

3 
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