
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/4/4104األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (06854)  صحيفة الرأي

 3 األوروبية لإلفادة في األعمال واالستثمار –البناء على الشراكة األردنية  0

 4 أراض زراعية في السودان  األردن بصدد استثمار: الزعبي 4

 5 مليون دينار( 04)مركز متخصص للطاقة النانوية بكلفة  3

 8 "المواصفات والمقاييس"تشرع بمناقشة " االقتصادية النيابية" 4

 44 بطالة تستعصي على العالج/ رؤوس أقالم  6

 43 مكانك سر.. قطاع النقل  5

 44 منتدى الخليل يقدم أفكاراً للمساهمة في تلبية الخطة الملكية العشرية للنهوض باالقتصاد 7

 44 إطالق تطبيق للهواتف الذكية لتحسين عمليات التفتيش الرقابية في األردن 8

 44 مليار دوالر على صناديق عربية 0245تونس تعترض مشاريع قيمتها  9

 

 (05789) صحيفة الدستور

 1 العام الحالي% 326توقع نمو االقتصاد االردني  1

 1 قبل نهاية الشهر الحالي" رغدان السياحي" تشغيل  2

 1 اقليم البتر ايب ان يتمتع بامتيازات المناطق التنموية: النسور 3

 11 انشاء صندوق التكافل لمنتسبي غرفة تجارة الزرقاء 4

 

 (6941) صحيفة العرب اليوم

 04 "اقتصاديا"من االردنيين يتوقعون االسوأ % 56 1

 04 مليون دينار مشتريات االردنيين من الذهب في الربع االول منه العام 76 2

 06 اتفاقية لجدولة ديون امانة عمان مع البنوك قريبا: بلتاجي 3

 

  (3480)  صحيفة الغد

 8أ  من اجمالي ضريبة الدخل% 43قطاع المصارف يدفع : مدير جمعية البنوك 1

 0ب يرتبط بتغيير شروط التمويل" مشاريع المنح األوروبية"تأخر إعالن : القضاة 2

 0ب األردنيين من الذهبمليون دينار مشتريات  09 3

 0ب "العقبة اإلقتصادية"منطقة تجارة تركية حرة في  4

 0ب متبايبنة حول إنشاء مصفاة جديدةردود فعل  \تقرير اقتصادي  5

 8ب %6,4ترتفع " إسرائيل"مستوردات المملكة من  6

 8ب                        %0,43 مؤشر البورصة يرتفع 7
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1 MPs slam ASEZA for waste of funds blamed on malpractice  1 

1 Jordan, Austria discuss prospects of further cooperation  2 

3 GAM debt is around JD250 million- Biltaji 3 

10 JIB chief predicts `positive` responses  4 
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