
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/4/2017السبت 
   الصفحة                                                                                                                                 (16932) صحيفة الرأي

   1 % ما تلقاه األردن من خطة استجابة الالجئين للسوريين7 1

   2 االتحاد األوروبي يدعم مشروعاً لباحث أردني في تدوير النفايات االلكترونية 2

   16 القوانين االقتصادية... معسرة أم ميسرة!!/ عصام قضماني 3

   17  موديز: تأثير محدود على ربحية البنوك من رفع أسعار الفائدة 4

   17 نقاط بتراجع أسهم بنكية 6البورصة األسبوعية تفقد  5

   

   (17858) صحيفة الدستور

   1 الملك للرئيس الصيني : االرتقاء بالعالقات االقتصادية سيبقى أولوياتنا 1

   1  الف شخص يتقاضون رواتبا تقاعدية من الضمان 197 2

   6  ارتباط المغتربين العرب بأوطانهم يمكن ان تلعب دورا في تنمية المنطقة  قوة 3

   

   (3610) صحيفة السبيل

   3 بالمهن المغلقة وال تمديد للعمالة الوافدةالعمل: قرارات جديدة تتعلق  1

   3 تعرض مميزات السياحة العالجية األردنية في عمان  "المستشفيات الخاصة" 2

   

   (4272) صحيفة األنباط

   2 وزير األشغال العامة يتفقد مشروعات تنموية في الطفيلة 1

   3 لجنة االقتصاد واالستثمار في النواب تلتقي رئيس سلطة العقبة اإلقتصادية 2

   4 الزراعة انتاج البندورة ال يغطي احتياجات السوق المحلي 3

   5 ماليين دينار 7بورصة عمان: انخفاض صافي االستثمار غير األردني  4

   5 لجنة الطاقة النووية في ملتقى طالل أبو غزالة المعرفي تبحث مشاكل الطاقة في األردن 5

   

   ( 4550) صحيفة الغد

   6 رحمن: اتفاقية إنشاء محطة تخزين الطاقة المتجددة قريبا 2

   6 % في األسبوع 0.26مؤشر البورصة ينخفض  3

   6 داوود: إطالق مسار "درب األردن" خطوة أولى لتشجيع سياحة المغامرات 4

   6 إقبال على الجناح األردني في مؤتمر السياحة العالجية الدولي بسلطنة عمان 5

   

   (3985) صحيفة الديار

   5 النرويج.. الضرورات اإلقتصادية تدفع حماية البيئة إلى المقعد الخلفي 1

   11 القروض تفاقم آالم شركات صناعة النفط الخام 2

   11 تكدس مستثمري التجزئة يذكر بانهيار األسهم.. المضاربون في الصين يقّضون مضجع تجار المواد الخام 3

   11 لوبي أميركي لمواصلة خنق ايران اقتصاديا 4

   

The Jordan Times 

(12605)                                                                                                                        Page  

  

1 European Investment Bank grants 300m euros to Jordan, three Arab countries  1   

3 Kingdom’s average monthly salary stands at $637- report  2   

11 IMF highlights risks of permanently low interest rates  3   
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