
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 18/4/2017الثالثاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (16942) صحيفة الرأي

ق عمان 1 ي شر
   3  اتفاقية إلنشاء معهد صناعي مهن 

2 " ي
 
ان المدن كة االعيان" تقر معدل "الطتر

   6 "مشتر

   6  "سياحة النواب" تبحث معيقات المطاعم السياحية 3

   8 *مبادرة لتأسيس هيئة أردنية أوروبية عليا 4

   8 ألف رأس أغنام إىل الخليج ٩٠تصدير  5

/ د.فهد 6
ً
   26 الفانك  هل نجحت الحكومة اقتصاديا

ي خالل 32 7 ي بورصة أبو ظن 
 
  17مليون دينار تداوالت األردنيير  ف

ً
   27 يوما

ي بالكفاءات والتمويل 8
كات الرافدة لالقتصاد الوطن  : البوتاس من اعمدة الشر ي

   28 الملقر

   28 طن فوسفات خالل آذار 12516٠تنقل "حديد العقبة"  9

ي المتوقعة لألردن العام الجاري %3تقرير:  10
   29 النمو الحقيقر

ي  %8تراجع صادرات االردن اىل الدول العربية  11
 
   29 بنهاية كانون الثان

   الرأي لصحيفة اإللكترونية الصفحة على متوفر غير أعاله الخبر*

   (17867) صحيفة الدستور

   1  مشروع قانون ونظاما لتطوير الجهاز القضائي 14إقرار  1

   23  القطاع المالي والمصرفي والمحاسبة األثر جاذبية للمهنيين في االردن 2

   

   (3619) صحيفة السبيل

   3 "النواب" يتسلم النسخة المترجمة من اتفاقية استيراد الغاز من االحتالل الصهيوني 1

   4 ارتفاع طفيف على متوسط أسعار برنت خالل الشهر الجاري 2

   4 األلبسة واألحذية": ال وجود ألحذية تحمل لفظ الجاللة في األردن" 3

   5 "صناعة عمان" تعمل في كل االتجاهات لفتح أسواق تصديرية جديدةغيث:  4

   5 ألف طن 20الزراعة": توقعات بأن يصل إنتاج القمح والشعير إلى " 5

   7 % في العقبة 50تخفيض رسوم التسجيل المؤسسات  6

   

   (4283) صحيفة األنباط

   4 السحيمات: الوضع االقتصادي أجهز على ما يسمى بـ "ثقافة العيب" 1

   4  انخفاض استيراد الخضراوات والفواكه خالل األشهر الماضية 2

   13 مليون دينار 55.3شركة جديدة برأس مال  2079تسجيل  3

   14 طن وفواكه ترد للسوق المركزي 2496 4

   

   ( 4560) صحيفة الغد

ي ينخفض  1    1أ  % 6.6االحتياطي األجنن 

ئ  2
 
اء: موان ي خت 

ر
وع أنبوب النفط العراف    10أ  العقبة الجديدة مؤهلة للتعامل مع مشر

ي  3
 
ي كانون الثان

 
ي لثقة المستثمر ف

 
   1ب  انخفاض المؤشر األردن

ي شهرين 3الودائع بالعمالت األجنبية ترتفع  4
 
   1ب  % ف

   

   (3994) صحيفة الديار

   5  بلدية جرش توقف عمال مياومة 1
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