
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5102/ 52األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (00511)  صحيفة الرأي

 52 الحكومة معنية بحل معيقات القطاع التجاري: النسور 0

 3 الملك يوعز بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية 5

 52 الروسية لبناء وتشغيل محطة الطاقة النووية األولى –توقيع االتفاقية األردنية  3

 52 المسلماني يدعو لالستثمار في قطاع الطيران الوطني 4

 52 أعوام 2العامل األول وراء تراكم المبالغ الضخمة على الدين في " الكهرباء الوطنية"خسائر : دراسة 2

 50 5103في قائمة الدول المنتجة للفوسفات خالل عام األردن الثالث عربياً : تقرير 0

 57 لقاء الملك بأمانة عمان خارطة طريق إلعادة االزدهار لقطاع اإلسكان: العواملة 7

 

 (07057) الدستورصحيفة 

 0  الحكومة ملتزمة بايجاد حلول لمعيقات القطاعات االقتصادية: النسور  0

 07  الثالثاء المقبل اخر موعد لالعفاء الكامل للغرامات: " الضريبة"  5

 07  مؤتمر اردني حول الطاقة ايار المقبل 3

 01  تدعو التجار لالنضمام للقائمة الذهبيةالجمارك  4

 

 (0027) صحيفة العرب اليوم

 04 % 44رفع نسبة تغطية اإليرادات المحلية لإلنفاق الجاري إلى  0

 04 قانون الضمان اإلجتماعي انعكس إيجاباً على األردنيين 5

 04 مليون دوالر حواالت المغتربين األردنيين في شهرين 204 3

 02 بالمنطقة العربية 5154 – 5104إطالق عقد األمم المتحدة الطاقة المستدامة للجميع  4

 

 (3104)  صحيفة الغد

 4ب  النسور يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان 0

 4أ  "المرئي المسموع"يقر مواد في مشروع قانون " النواب" 5

 0ب  قطاع الطاقة محرك رئيسي وحيوي للقطاعات االخرى: سيف 3

 5ب  عقاريون يتوقعون تراجع أسعار االراضي بسبب محدودية الطلب عليها 4

 5ب  في كانون الثاني" لالنشاءات"ماليين دينار قيمة التسهيالت الممنوحة  0 2

 3ب  مليون دينار في شهر 411السيولة المحلية ترتفع  0

 3ب  واقع المرأة االردنية في سوق العمل المحلي 7
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2 Commerce chamber’s projected institute to train 1.000 Jordanian 1 

2 Wheat production expected to increase twofold this year 2 

3 Full exemptions on tax fines end on March 31 3 

3 Promoting local olive products 4 

10 Industrialists discuss means to boost and facilitate investments 5 
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