
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/4/2018حد األ
 صحيفة الرأي )17282(                                                                                                                                   الصفحة  

 1 مليار دوالر مساعدات أمريكية للمملكة 1,525 1  

 3 الحنيفات يطلع على دراسات إنشاء الشركة الزراعية األردنية الفلسطينية 2  

 26 البورصة بأثر رجعي/ عصام قضماني 3  

 27 رفع أسعار البنزين بنوعيه وفلساً واحداً للكهرباء وتثبيت الكاز 4  

 27 مصالح وانتخابات تضع العصي في دوالب اتحاد غرف التجارة والصناعة األردني 5  

 28 مهمة بخطة التحفز آلذار 18من  14ق االقتصادي" ينجز "الفري 6  

 52 فاخوري: خطة وطنية الحتساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 7  

 52 آالف دينار خسائر كل مركبة هايبرد دخلت الحرة األردنية خالل الشهرين األولين من العام5رمان:  8  

 52 *"جمعية المستثمرين" تدعو لتوقيع اتفاقيات مع كينيا 9  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الراي  

 (18207) صحيفة الدستور

 1  فلوس / لتر 10فلسا / لتر والسوالر  20رفع اسعار البنزين بنوعية  1

 1  مليار دوالر 1.525واشنطن تقر المساعدات االقتصادية والعسكرية للمملكة بقيمة  2

 21  جنة رئيسا لنقابة تجار ومنتجي األثاث بالتزكيةالهيا 3

 23  مهم من خطة التحفيز االقتصادي المدرجة لشهر آذار 14انجاز  4

 

 (3910) صحيفة السبيل  

 3 الكونغرس األمريكي يقر مساعدات اقتصادية وعسكرية للمملكة بقيمة 1.525 مليار دوالر 1  

 6 الصبيحي: ال خيار للعامل في إشراكه بالضمان من عدمه 2  

   

 (4624) صحيفة األنباط  

 2 مهمة من خطة التحفيز االقتصادي المدرجة لشهر أذار 18من أصل  14إنجاز  1  

 5 جلسة مشتركة لمجلس األمة لحسم الخالف عل ثالثة قوانين 2  

 12 المساحة واألراضي تطلق خدمات إلكترونية جديدة 3  

 13 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2498 4  

   

 ( 4900) صحيفة الغد  

 1ب  2018مساعدات أمريكية لألردن في مليار دوالر  1.525 1  

 1ب   % انخفاض قيمة سندات وأذونات الخزينة الحكومية2 2  

 1ب   إجراءات إلعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع تركياالقضاة: ثالثة  3  

 1ب  مصدر: ال مهلة ترخيص جديدة لمكاتب السياحة والسفر 4  

 2ب  اقتصاد علم إدارة الموارد/ خالد الوزني 5  

 4ب   الصرايرة: تأخرنا في الحكومة االلكترونية ونعمل على إنجازها بالشراكة مع القطاع الخاص 6  
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  1 US endorses $1.525 billion in aid to Jordan, with additional $250m 1 

  2 Infrastructure works for $1.5 billion tourism project in Aqaba started — ADC 2 
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3 20% drop in labour protests not indicator of better work conditions in Kingdom — 

report 
3 

  3 Gov’t increases electricity prices 4 

  3 Fuel prices see slight rise 5 

  3 Jordanian economic delegation participates in economic forum in Brazil 6 

  4 Fakhoury chairs HPC meeting on 2018’s first quarter progress  7 
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