
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/4/6132األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (32561)  صحيفة الرأي

 11 مراد يدعو إلى توسيع التبادل التجاري مع مالطا 3

 62 فهد الفانك/ برنامج مالي أم اقتصادي  6

 62 عصام قضماني/ ممثلو الحكومة في الشركات  1

 66 "العقبة االقتصادية"تعديل تعليمات دخول البضائع ذات المنشأ األجنبي إلى  4

 66 عالمياً على مؤشر تسجيل العقارات 19األردن بالمرتبة  5

تمويل مشروعات استثمارية إنشاء صندوق استثماري أردني سعودي نقلة نوعية في العالقات الثنائية ومنفذ ل: خبراء 2

 كبرى

69 

 11 ونقص الخدمات أثار استياء التجار والمستوردين 4رسوم الساحة : شركات تخليص 6

 11 تنامي وجود المواد المهربة في األسواق تحذر من" المستهلك" 9

 13 مؤتمر ومعرض إعادة إعمار العراق فرصة ذهبية للمقاول األردني: وزير االشغال 1

 13 تغيير شروط استقدام العمالة اليمنية يلحق أضراراً بالمصانع: جمعية المستثمرين 31

 13 مليار دوالر استثمارات متوقعة في منطقة المينا في قطاع الطاقة 111 33

 56 قروض البنك الدولي في أعلى مستوياتها منذ األزمة المالية 36

 56 ثمانية فرق أردنية تتأهل في مسابقة أفضل األعمال العربية الناشئة 31

 

 (36514) صحيفة الدستور

 66  تنسيق اردني مالطي لعقد مؤتمر واسع لرجال األعمال في البلدين 3

 63  أشهر 1شقة بيوعات شركات االسكان في  6411 6

 63  السعودية أهم شريك تجاري مع االردن" : صناعه عمان"  1

 66  المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التجارة البينية العربية: الكباريتي 4

 66  إعادة انتخاب الحمصي عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية 5

 

 (4316)  صحيفة الغد

 1ب   مراد يدعو الى زيادة التبادل التجاري بين األردن ومالطا 3

 3ب   مليون دينار 544المدفوعات يرتفع عجز الحساب الجاري بميزان  6

 1ب   عائد االستثمار بالمشتقات النفطية في األردن منخفض مقارنة بالدول األخرى: الورياغلي 1

 1ب   دعم محطات المعرفةشويكة تطلب من القطاع الخاص  4

 

The Jordan Times (12306)                                                                                                                        Page  

1 GDP grew by 2.5% last year-IMF 1 

1 Jordan Valley farmers shifting to high-value date palms  2 

3 ‘Germany to provide 22m euros in funds for water, wastewater projects’  3 
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