
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 27/4/2016األربعاء 

   الصفحة                                                                                                                                  (16593)  صحيفة الرأي

   30 طة االقتصادية"تجارة عمان" تطالب بمرجعية واحدة للرقابة على األنش 1

   1 تنفيذ أنبوب النفط العراقي قبل نهاية العام 2

   2 األمير الحسن: التنمية واالستدامة واألمن تكون باستثمار اإلنسان 3

   2 الزعبي: فتح األسواق الروسية لصادراتنا الزراعية بأسعار تفضيلية قريبا   4

   4 مؤسسة غذائية 13"الغذاء والدواء" تتخذ إجراءات بحق  5

   27 %3.5 – 2ترجيح رفع أسعار المحروقات من  6

   28 2015% نسبة البطالة بين النساء في األردن نهاية عام 23 7

   29 الور: معالجة تجاوزات المدن الصناعية بالتنسيق مع القطاع الخاص 8

   29 مذكرة تفاهم للتنقيب عن النحاس في "ضانا" 9

   30 "المركزي" يؤكد أهمية إدارة المخاطر لتعزيز االستقرار المصرفي والمالي 10

   31 "الصناعة والتجارة" تصدر النشرة االسترشادية ألسعار األسبوع الحالي 11

   32 سفير هولندا يتوقع دخول السلع األردنية إلى أوروبا في حزيران 12

   52 عالميا  على مؤشر مبيعات التجزئة عبر االنترنت 80األردن بالمرتبة  13

   52 آالف براءة اختراع 3ألف عالمة تجارية وأكثر من  145تسجيل  14

   

   (17518) صحيفة الدستور

   21 " تجارة عمان" تطالب بمرجعية واحدة للرقابة على االنشطة االقتصادية 1

   1  قريباالسفيرة العراقية : فتح معبر طربييل الحدودي  2

   21  % نسبه بطاله الجامعيين األردنيين20.2االحصاءات :  3

   22  التجاريين للمملكةعلي : الواليات المتحدة من أهم الشركاء  4

   24  علي : حجم التبادالت التجارية واالستثمارات بين االردن والتشيك دون المستوى المطلوب 5

   

   (4211) الغدصحيفة 

   2ب   تجارة عمان تطالب بمرجعية واحدة للرقابة على األنشطة االقتصادية 1

   7أ  تعديالت مواد الدستور الست أمام النواب اليوم وتوقعات بإقرارها 2

   8أ   ايسل: ندعم تحرير قواعد المنشأ امام البضائع األردنية الى السوق األوروبية 3

   1ب  سيف: االردن مستعد الستغالل مشاريع الطاقة المتجددة تجاريا 4

   2ب   دائرة مراقبة الشركات تنهي اعداد مسودة قانون الشركات 5

   2ب   جمعية المصدرين تبحث فرصا تصديرية في معرض غذائي بكندا 6

   3ب  %5الجملة تنخفض أسعار تجارة  7

   

The Jordan Times (12318)                                                                                                                        Page  
  

2 ‘UAE company to supply 400.000 metric tonnes of wheat annually to Jordan’ 1   

10 Ali opens Jordanian-Czech business forum  2   

10 Jordanian food companies participate in SIAL Canada food exhibition  3   
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