
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 28/4/2018سبت ال
الصفحة                                                                                                                                   (17310) صحيفة الرأي    

 9 مراد: إنصاف البنك العربي من العدل األمريكية يعزز الثقة باالقتصاد الوطني 1  

 1 من األسر ستتمتع باإلعفاءات/ تحليل اقتصادي %70مقترح قانون "الدخل": محاربة التهرب وزيادة التحصيل  2  

 3 مليار دينار خالل العام الجاري 1.4وزير األشغال: تنفيذ مشاريع بـ  3  

 3 "عمومية الصيادلة" تصعد ضد نظام ترخيص المؤسسات الصيدالنية 4  

 4 2018لجنة نيابية مشتركة تقر قانون اإلعسار  5  

 9 2018% بنهاية  2.2البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي إلى  6  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18234) صحيفة الدستور

 6  مراد: إنصاف البنك العربي من العدل األميريكة يعزز الثقة باالقتصاد الوطني 1

 1 الحالي  مليار دينار قيمة مشاريع " االشغال " للعام 1.4هلسة : 2

 6  لمصداقيةحسان: تنفيذ الخطط والبرامج ركن أساسي لتحقيق ا 3

 

 (3934) صحيفة السبيل  

 3 مراد: إنصاف البنك العربي من العدل األمريكية يعزز الثقة باالقتصاد الوطني 1  

 1 إصدار كتيب توضيحي لنظام األبنية المعدل"األمانة" تعتزم  2  

   

 (4651) صحيفة األنباط  

 2 مراد: إنصاف البنك العربي من العدل األميركية يعزز الثقة باالقتصاد الوطني 1  

 4 أسابيع بضغط من قوة الدوالر 5الذهب متماسك قرب أدنى مستوى بـ  2  

   

 ( 4927) صحيفة الغد  

 5 مراد: إنصاف البنك العربي من "العدل األميركية" يعزز الثقة باالقتصاد 1  

 5 يعظم استفادة المجتمعات المحلية/ تقرير اقتصادي صندوق "المسؤولية االجتماعية للطاقة المتجددة" 2  

 5 البنك الدولي: ربع األفراد البالغين لديهم حساب مصرفي في األردن/ تقرير اقتصادي 3  

   

  The Jordan Times (12924)                                                                                                                        Page  

  1 Jordan requests EU to include agricultural industries under rules of origin deal 1 

  1 Majority pessimistic over current, future economic conditions — poll  2 

  4 Housing developers stop strike after gov’t promises by-law suspension 3 

  10 RJ’s ‘turnaround plan’ to enhance profitability begins to bear fruit  4 
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