
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 29/1/2017حد األ
   الصفحة                                                                                                                              (16863)  صحيفة الرأي

   6 فرصة عمل 1000معرض وظيفي اليوم يوفر  1

   22 االصالح االقتصادي/ عصام قضماني 2

   23 عالميا على مؤشر المخاطر االقتصادية 77يور وموني: األردن  3

   23 يالحكومة الصينية توافق على كفالة مشروع انتاج لكهرباء من الصخر الزيت 4

   23 مليون دوالر ينفقها األردنيون على مالبسهم سنويا 400 5

   24 خبراء: حديث رئيس الوزراء بث رسائل ايجابية وتطمينية حول متانة االقتصاد الوطني وقوة الدينار 6

   24 حوامدة: األردن يسير في طريقه الصحيح نحو زيادة رقمنة االقتصاد 7

   25 المنخفض الجوي يرفع الطلب على الخبز والمحروقات 8

   25  % نسبة القيمة السوقية لبورصة عمان الى الناتج المحلي63 9

   44 مليون دينار استثمارات "الملك الحسين بن طالل التنموية" في المفرق 264 10

   

   (17789) صحيفة الدستور

   1 مليار دينار االصدارات الحكومية في نهاية تشرين الثاني 5,213 1

   21 ألف دينار رديات ضريبة مبيعات "السياح" العام الماضي 60 2

   22 مؤسسة مخالفة لقانون الوقاية االشعاعية 118"الطاقة والمعادن" تضبط  3

   22 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىنصف الصادرات االردنية الى دول  4

   

   (3551) صحيفة السبيل

   2 حكومة سبع نجوم!/ جمال الشواهين 1

   3 وزير الزراعة لـ"السبيل": تعويضات مالية للمزارعين المتضررين من الصقيع الشهر القادم 2

   3 تقارير ديوان المحاسبةمالية النواب" تبدأ بمناقشة " 3

   3 % 26تراجع صادرات "الموقر الصناعية" العام الماضي بنسبة  4

   6 مصنع تعبئة ومحطة تحلية مياه العام الماضي 81الحياري: إغالق  5

   16 اإلعالم هو السبب/ محمد محيسن 6

   16  لماذا تتغير رؤية رؤساء الوزراء لالقتصاد أثناء تكليفهم وقبيل رحيلهم؟ 7

   

   (4204) ألنباطصحيفة ا

   4 الغاز اسطوانة وتثبيت المحروقات أسعار برفع توقعات 1

   14 الكباريتي: األردن قادر على تجاوز التحديات االقتصادية 2

   15 االقتصادية للقطاعات أساسي محرك االتصاالت قطاع: شويكة 3

   

   ( 4481) صحيفة الغد

   1ب  عاما 15الفائدة على القروض تنخفض نقطتين ونصف أساس في  1

   2ب   األردني الخاص القطاع مع الشراكة وفرص" والمنطقة سورية إعمار يبحث عمان في ملتقى 2

   

   (3925) صحيفة الديار

   2  الزراعيين مخاوف تبدد الخير أمطار 1
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3 Economy still strong, resilient — Mulki 1   

3 ‘Lack of charging stations making motorists reluctant to buy electric cars’ 2   

3 Microsoft opens new global customer support hub in Amman 3   
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