
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/4/2017سبت ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16946) صحيفة الرأي

ينىع رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وموظفوها السيد حمزة شعبان النائب االول لرئيس غرفة  1
 تجارة جرش

21 
  

ن تطوير القضاء ويبدأ بمناقشتها األحدالطراونة: المجلس ينظر باهتما 2    2 م لقواني 

   2 نظام لحظر استخدام وتصنيع االكياس البالستيكية غي  القابلة للتحلل 3

ي المحلي ضمن المجموعة السابعة 4
ن
ثبت درجة مخاطر النظام المرصف

ُ
   13 ستاندرد أند بورز ت

ي  %8انخفاض مستوردات االردن  5
ن
ي بنهاية كانون الثاب    13  من االتحاد االوروب 

   

   (17882) صحيفة الدستور

   1 الحكومة تتجه الى " التشغيل بدل التوظيف" 1

   1  " الفاو" تشكل لجنة استشارية بقضايا األمن الغذائي في االردنى 2

   5  البنك المركزي يعرض أبرز اإلنجازات في مجال االشتمال المالي 3

   

   (3622) صحيفة السبيل

   2 محطات طاقة شمسية 5مليون يورو منحة أوروبية لبناء  30 1

   3 % في أسبوع 3.7تراجع التداول اإلجمالي في بورصة عمان  2

   

   (4286) صحيفة األنباط

   3 دونغ: زيارتي لألردن لتعزيز العالقات االقتصادية والتواصل االنساني 1

   5 مليون يورو 30منحة أوروبية لقطاع المياه األردني بـ  2

   

   ( 4564) صحيفة الغد

   3 "األمانة" توقع اتفاقية توليد كهرباء من النفايات مع شركة صينية قريبا 1

   6 قرشا 30سعر غرام الذهب ينخفض  2

   6 أشهر 5سلع أساسية يغطي متوسط استهالك  7مخزون  3

   

   (3997) صحيفة الديار

وع  1 ة والمتوسطةمشر ن المشاري    ع الصغي     2  لتحسي 

   

The Jordan Times (12622)                                                                                                                        Page    

1 Jordan, China seek to build on 40-year partnership 1   

1 Remittances pick up in first quarter of 2017 — CBJ 2   

1 Jordan, Kenya to establish joint business council 3   

3 Momani hails Q1 growth as sign of economic reforms’ success  4   

4 Abu Ghazaleh, Chinese official discuss digitisation of education 5   

4 JEDCO, OECD launch $1.3 million SMEs-supporting project  6   
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