
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/4102/ 42األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (06461)  صحيفة الرأي

 0 صادراتنا للخليج والعراق تتعافى": الزراعة" 0

 2 الحكومة تقر مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد 4

 42 فهد الفانك/ مديونية إيه األسباب 3

 42 ترجيح تثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل 2

 42 لتراجع الطلب% 02تخفيض كميات الطحين للمخابز  2

 42 المطور الرئيسي لمنطقة عجلون التنموية الشهر المقبلتبحث آلية اخيار " هيئة االستثمار: "العقلة 6

 24 ال حلول لمشكلة الشاحنات االردنية العالقة على الحدود: صناعيون 7

 24 خبراء يدعون الحكومة الستثمار المنحة الخليجية في تحفيز النمو 4

 

 (07407) صحيفة الدستور

 1  لليوم دينار الصيام وفدية للفرد قرشا 041 الفطر زكاه 0

 1  الضمان مظلة تحت الفا( 042)و مليون:  الروابدة 4

 11  الحاويات شؤون لمتابعه العقبة في" االردن تجارة"  لـ ارتباط مكتب:  الكباريتي 3

 11  رمضان خالل الغذائية المواد اسعار استقرار:  حمادة 2

 11  إقليمي كمركز االردني الجمركي التدريب مركز تعتمد العالمية الجمارك 2

 

 (6444) صحيفة العرب اليوم

 04 لألردن الخليجية المنحة مع قطريا   تجاوب ال 0

 04 الســـوريين لالجئـــين المـــستضيفة المجتمعات لدعم دينار ماليين 3 4

ا مجد   غير العقبة عبر الغاز استيراد: النقد صندوق 3  06 اقتصادي 

 06 (فواتيركم إي) عبر اإللكتروني الدفع خدمات تقدم اردنية جامعات 2

 

 (3616)  صحيفة الغد

 11أ  وظيفة 411 السرحان سما أهالي بفقد" الحرة" في األردنية االستثمارات توقف 0

 1ب  أشهر 2 في% 41 يرتفع الذهب من" المركزي" احتياطي 4

 1ب  4103 منذ جديدة" أحوال بطاقة" مليون 4337 إصدار 3

 1ب  أيام 01 وتستغرق ممكنة البولندية القمح شحنة تصدير إعادة: عبيدات 2

 2ب  المفروشة الشقق على الطلب ترفع المغتربين عودة 2

 3ب  مدريد يزور" واالجتماعي االقتصادي" من وفد 6

 3ب  التأمين قانون بإقرار لإلسراع الحكومة يدعو الوزني 7

 3ب  المتوقعة والنتائج التصميم: 4142 رؤية في الصناعي القطاع 4

 1ب  أسعارها قوائم لمصادقة الشعبية المطاعم تدعو "الضريبة" 6
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10 Jordan Chamber  of Commerce opens liaison office in Aqaba 1 

3 For young jordanian women, part-time employment enjoyable but offers little pay 2 

4 71% of employed people in Jordan covered by SSC  
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