
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/4/2017ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                                 (16927) صحيفة الرأي

وعي "الرقابة والتفتيش عىل "االنشطة االقتصادية" و"معدل البلديات" 1    5 مجلس الوزراء يقر مشر

   15 * االمانة تباشر بتجديد رخص المهن 2

/د. فهد الفانك 3    26 قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي

   27 جعفر: موافقة مبدئية عراقية عىل اقامة انبوب النفط مع األردن 4

اكة مع "روس اتوم" العام الجاري 5 ي المحطة النووية بالشر
 
   30 طوقان: قرار االستثمار ف

ي   " اتفاقيات لتعزيز دور القطاع7"الطاقة" توقع " 6
ي االقتصاد الوطن 

 
   30 ف

كات مضللة للمساهمي   وال يعتد بها عند اتخاذ القرار االستثماري  7    31  ماليون: البيانات االولية للشر

   31 هيئة االستثمار تطلق دليل خدمات المستثمرين 8

   32 %2لي ينمو الناتج المحىلي االجما 9

   32 * لقاء يناقش صعوبات وصول المنتجات الوطنية ال السوق العراقية 10

كات التأمي    11 ي لشر
 
 لالتحاد األردن

ً
ي رئيسا

 
   52  انتخاب الوزن

ائب عىل  12 ع بدراسة أثر الض     52 «القطاع المتنقل»االتصاالت تشر

   ر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر أعاله غير متوف

   (17853) صحيفة الدستور

ي المحافظاتالملك: دعم أكبر للمشاري    ع  1
 
   1  االنتاجية ف

وع قانون معدال للبلديات 2    1  الحكومة تحيل ال " النواب" مشر

عااإلفتاء: " توجيه"  3    1  الخضار والفواكه غش وحرام شر

ي قطاع الطاقة بقيمة  4
 
: استقطاب استثمارات ف ي

   1  مليارات دوالر 5الملق 

ي البطاقة الذكية لتتبع المواطني    5
 
ونية ف يحة إلكب     1 الشهوان: ال وجود لشر

   5 ال تمديد لمهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة 6

اط  7    5  الف دينار كفاله بنكية لرخصة " الفاليت" 15اشب 

ي تأثر باالضطرابات السياسية واالمنية 8    22 فريز: الواقع االقتصادي العرنر

   

   (3606) صحيفة السبيل

ي آللياتها« األمانة» 1
 
ون    3 تنهي المرحلة الثانية لنظام التتبع اإللكب 

ي عمان 2
 
اخيص المباشر للمهن ف    3 الشواربة يعمم بتجديد الب 

لمان خالل  3    4 يوما 145"راصد": رب  ع مليون دينار تكلفة سفر أعضاء البر

ائب جديد عىل المحروقات 4    4 انتقادات نيابية لقرار الحكومة فرض ض 

   6 الروابدة: تقليص البطالة ليس بإحالة العاملي   إل التقاعد المبكر 5

   

   (4268) صحيفة األنباط

   13  المستهلك تحذر من أدوية ومستلزمات طبية تباع عبر مواقع التواصل والقنوات الفضائية 1

   

   ( 4545) صحيفة الغد

   3ب  مراد: األردن يسىع لتطوير عالقاته التجارية مع تايلند 1

   11أ  % 24انخفاض قيمة الصادرات الصناعية لمحافظة إربد  2
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يدة: قرار تخفيض التعرفة الكهربائية للفنادق والقطاعات الصن 3    12أ  اعية مستمرشر

وعا ب  30"صندوق المحافظات" يستهدف تمويل  4    1ب  ماليي   دينار 10مشر

ي  %3ع إجمالي األنفاق الحكومي يرتف 5
 
   1ب  2016ف

   3ب  % 0.17مؤشر البورصة ينخفض  6

   

   (3981) صحيفة الديار

   3 النواب يحيل الملكية العقارية للجنته القانونية 1
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1 King orders projects in Tafileh to empower community 1   

3 Arab and foreign investments in energy reach $5 billion - Mulki 2   

3 Cabinet approves draft law for monitoring economic activities 3   

4 Regional crises impede pan-Arab economic growth – Central Bank governor 4   

11 China to create new economic zone outside Beijing 5   
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