
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 61/4/4164األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (66811)  صحيفة الرأي

 4 الصينية تشهد تطوراً مضطرداً في المجاالت كافة –العالقات األردنية : النسور 6

 8 انخفاض معدالت البطالة للربع األول من العام الحالي 4

 61 من المحاصيل اإلنتاجية التي تدخل سوق العارضة% 16تصدير  3

 61 مليون دينار كلفة المشاريع المائية والصرف الصحي في الكرك 3.71: الحباشنة 4

 44 تخفيض المديونية في ثالث سنوات/ رؤوس أقالم  6

 46 االستثمار خالل الربع األولمليون دينار حجم االستثمارات المستفيدة من قانون  48. 1

 46 "السطح"مستثمرو اإلسكان يلوحون باللجوء إلى القضاء احتجاجاً على وقف ترخيص  .

 41 إشهار الجمعية األردنية لمستثمري األوراق المالية 8

 41 "يوم ريادة األعمال واالبتكار"افتتاح فعاليات مؤتمر  1

 41 الطباع يدعو إلى تعزيز العالقات االقتصادية مع تونس 61

 .4 مليون دوالر 61برنامج تعزيز التنافسية األردنية سيدعم الصناعات الغذائية بـ : العبدالالت  66

 

 (61.11) صحيفة الدستور

 11 مرشحا النتخابات صناعه عمان والقطاعات 68 1

 11 .416-4164الخليجي للسنوات –خطة مشتركة للفريق االقتصادي االردني  2

 11 مليار دينار التسهيالت الممنوحه من قبل البنوك 6871 3

 11 االردن يحتضن اعمال مؤتمر تسهيل النقل والتجارة الثالث 4

 

 (6146) صحيفة العرب اليوم

 66 "مهارات االتصال"تجارة عمان تعقد دورة  1

 64 االردن كلف ثالثة بنوك عالمية بتسويق واصدار سندات دولية 2

 64 ارتفاع اعداد العاملين في القطاع السياحي العام الماضي% 61 3

 66 اكثر من مليار دينار لالستثمارات في سويمة خالل االعوام المقبلة 4

 66 ترخيص الجيل الرابع" زين"وزير االتصاالت يعلن منح  5

 

  (3488)  صحيفة الغد

 8ب  غرفة تجارة عمان/ تدريبية دورات  اعالن 1

 1ب  4163للعام " رواد األعمال"مندوبا عن الملك الطراونة يرعى حفل إعالن الفائزين بجائزة  2

 1ب  أرقام النمو اإلقتصادي المتوقعة بعيدة عن الواقع ولن تنعكس على المواطنين: خبراء \تقرير اقتصادي 3

 1ب  دد سعر بيع الكهرباء للحكومةتح" إينيفيت" 4
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 2ب  %33استهالك اإلسمنت ينخفض  5

 3ب  %1446مؤشر البورصة يرتفع  6

 8ب  مليون دينار مستوردات األردن من الصين في شهر 644 1

 8ب  %43ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين  1
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2 `Geothermal food drying economically feasible for Jordan`  1 

3 Jordan, China looking to enhance cooperation  2 

3 Gov’t outlines progress in enhancing public sector performance  3 

4 International conference discusses transport, commerce obstacles  4 
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