
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/2/2017ثنين اإل
   الصفحة                                                                                                                              (16871)  صحيفة الرأي

   23 االعالن عن إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي خالل االيام المقبلة 1

ي 1.5 2
 
ي المباشر لألردن ف    23 2016مليار دوالر االستثمار األجنبر

ي « المركزي»مليار دينار موجودات  1.1 3
 
   23 2016من الذهب ف

كات المدرجة لن تنعكس بشكل كببر عىل بورصة عمان 4    23  ماليون: نتائج الشر

ي  3,39 5
 
ي سلطة منطقة العقبة ف

 
   24 2016مليون دينار إيرادات مديرية التخزين ف

: االعتداءات عىل الممتلكات وقعت خارج المدن الصناعية 6    24 الدبعي

   25 بحث سبل تعزيز عالقات التعاون االقتصادي والتجاري مع تركيا 7

كات لالنضمام اىل برنامج "تشي    ع نمو المشاري    ع االقتصادية 8    25 "جدكو" تدعو الشر

ا 9    44 صندوق الطاقة المتجددة يدعم فنادق الببر

   

   (17797) صحيفة الدستور

   22  اعالن دورات تدريبية / غرفة تجارة عمان 1

ي  2
 
ي االقتصاد االردن

 
ي : االيقاع اليومي يدل عىل تعاف

 
   1  مصدر مرصف

   1  : نشر اإلشاعات عبر وسائل التواصل االجتماعي حرام"االفتاء" 3

   21  " العمل" ترجح وجود مليون عامل وافد مخالف بالمملكة 4

كه صناعية غذائية أردنية تشارك بمعرض " جلف فود" 46 5    22  شر

   

   (3558) صحيفة السبيل

ي  44": إغالق وإنذار "البيئة 1
   4 منشأة الشهر الماض 

   6 "طاقة النواب" تقر مواد ب"المصادر الطبيعية" 2

   7 2017"السبيل" تنشر مسودة نظام الحج والعمرة الجديد لعام  3

   

   (4212) صحيفة األنباط

ي بورصة عمان 53 1
 
   13 مليون دينار االستثمارات السورية ف

   14 "قانونية النواب" تناقش "حماية المستهلك" 2

   

   ( 4489) صحيفة الغد

1 "    2ب  العير  مراد رئيسا فخريا ل  "المدربير  األردنيير 

: األردن ال يزال يحتاج لمساعدات لتعزيز منعة اقتصاده 2 ي
   6أ   الملقر

   1ب  شيان قانون التعامل ب  "البورصات األجنبية" 3

ات للوفود التجارية 4    1ب   السعودية تسهل اجراءات الحصول عىل التأشبر

   2ب   الصعوب: لجنة فنية لتسهيل النقل والتجارة 5

ي "الموازنة" طبيعي  6
 
   2ب  اقتصاديون: تراجع المنح ف

: حماية االستثمارات الصناعية مصلحة وطنية 7    3ب   الحمصي
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   (3933) صحيفة الديار

   2 مليون دينار ذمم غبر محصلة لمياه الزرقاء 15 1

 الخصاونة التنوع السياحي بإربد  2
ً
 عالميا

ً
   3 جعلها مقصدا

اتيجية الوطنية لمكافحة الفقر 3    5 بحث اإلسبر
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1 Jordan needs global aid ‘more than ever’ — PM         1   

3 JEDCO invites applications for business growth programme 2   

10 Investors’ confidence rises in November 3   

 

http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-needs-global-aid-more-ever%E2%80%99-%E2%80%94-pm
http://www.jordantimes.com/news/local/jedco-invites-applications-business-growth-programme
http://www.jordantimes.com/news/business/investors%E2%80%99-confidence-rises-november

