
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/2018/ 5حد األ
 صحيفة الرأي )17406(                                                                                                                                   الصفحة

 25 مليار دينار العام الماضي 18ألف طلب للحصول على تسهيالت من البنوك بقيمة  396 1

 25 مليار دينار ودائع البنوك األردنية العاملة باألراضي الفلسطينية في نيسان 3.67 2

 25 ألف مركبة "هايبرد" دخلت السوق المحلي تموز الماضي 2.1 3

 25 شركة ناشئة تنضم إلى حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز 85 4

 25 "تنمية": نسب الفائدة على القروض الصغيرة واقعية 5

 25 *الصين: فرض رسوم جديدة على منتجات أميركية "مبرر" 6

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18329) صحيفة الدستور

 1 مصدر رسمي ينفي التنسيق مع الـ " إف بي آي" بخصوص قضية " الدخان" 1

 1 11540 حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام 2

 1 " النقل" اجتماع مع الجانب السوري قريبا 3

 1 " الضمان": اإلحالة الى التقاعد المبكر ال يقررها صاحب العمل 4

 17  " الجمارك" تمدد مهلة التخزين بالمستودعات العامة والخاصة 5

 أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور*الخبر 

 (4747) صحيفة األنباط

 12 أسعار النفط تتراجع تحت وطأة التوترات التجارية 1

 13 العناني" "صفقة العربي" سبب ارتفاع التداول في البورصة 2

 

 ( 4009) صحيفة السبيل

 3 أسئلة حائرة عن تسعيرة المحروقات تنتظر شفافية الحكومة 1

 3 مليار دينار صادرات "صناعة عمان" العام الحالي 2.398 2

 4 صلبةوزير البيئة: توجه إلنشاء محطات تحويلية للورق والبالستيك والنفايات ال 3

 4 عايش والشياب: التهافت على وظائف قطر يفضح االقتصاد األردني 4

 

 (5023) صحيفة الغد

 8أ  للحكومة تعديالت لقانوني العمل المهني والمجلس الطبي"الصحة" و"العمل" ترفعان  1

 8أ   ألف أردني تقدموا لوظائف قطر 118"العمل":  2

 1ب   مرتبة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 17األردن يتراجع  3

 2ب  قطاعات 5الحكومة تعرض على قطر فرصا استثمارية في  4

 2ب  %9.5تراجع القروض المرفوضة من البنوك الى  5
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1 ‘Jordan needs to start relying on itself, achieve fiscal reform’ 1 

2 Jordanian-Omani ties ‘a role model’ of cooperation — ambassador 2 

2 60 beneficiaries of IRADA programme display, sell products 3 

3 VTC can help implement ‘cost-effective, convenient national service plan’  4 
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3 Number of rejected loan requests drops by 9.5 per cent — CBJ  5 

3 Stakeholders join forces for effective partnerships in garment sector  6 

3 11,540 alleged electricity thefts in 2018’s first seven months  7 

3 JCD extends goods storage period to three years  8 
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