
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/4/2017السبت 
   الصفحة                                                                                                                                 (16925) صحيفة الرأي

2   
 
   12 قمة ثانية عىل األبواب/عصام قضمان

  بورصة أبوظب   بـ  358 3
 
   13 شهور3مليون دينار تداوالت األردنيي   ف

  الربــع االول 4
 
اجع ويتجه لتسجيل أسوا أداء بي   االصول ف    13  النفط يتر

   13 ترامب يريد استهداف الدول "الغشاشة" عىل مستوىل التجارة العالمية 5

   

   (17851) صحيفة الدستور

   1  تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي 1

   1  خطة اردنية لتنفيذ قرارات قمة عمان 2

   

   (3604) صحيفة السبيل

   1 تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر نيسان 1

   1 "الطاقة والمعادن" : مقدار بند فرق أسعار الوقود في فاتورة كهرباء شهر نيسان صفر 2

   2 % خالل شباط الماضي 50تراجع صادرات الخضار  3

   2 مزارعو وادي األردن متفائلون من نتائج القمة السعودية األردنية 4

   3 انتهاء مهلة تجديد تراخيص المهن في عمان 5

   

   (4266) صحيفة األنباط

   5  اليورو ينخفض ألدنى مستوى في أسبوعين مع صدور بيانات التضخم 1

   5 استقرار المعنويات اإلقتصادية بمنطقة اليورو في مارس 2

   

   ( 4543) صحيفة الغد

   3 مصدر مطلع: الحكومة تعديل قانون البلديات 1

   6 مليار دوالر إيرادات متوقعة لصناعة أمن المعلومات العام الحالي 82دراسة:  2

   6 أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى في شهر 3

   6 في أسبوع %0.6بورصة عمان ترتفع  4

   

   (3979) صحيفة الديار

   2  المؤتمر الدوىل  حول التمكي   اإلقتصادي واالجتماع  للمرأة يوصل أعماله 1

2   
ورات اإلقتصادية تدفع حماية البيئة إىل المقعد الخلف  ويــــج .. الض     5 الت 

   10 القوة الدافعة لمعجزة اليابان اإلقتصادية تتحول إىل عائق يمنع النمو 3

   

The Jordan Times (12599)                                                                                                                        Page  
  

1 Pundits commend ‘key successes’ brought by Arab summit 1   

1 PM Mulki chairs joint meeting on economic growth 2   

11 Dollar edges up to 9-day high, buoyed by euro weakness 3   
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