
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/4/2017حد األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16933) صحيفة الرأي

كات الخدمات المساندة 1  "العمل": حملة تفتيشية عىل شر
6   

2 6  
 
" تتعاف ي ي دخلوا العقبة وسياحة "المثلث الذهب     8 آالف سائح اجنب 

   29 /د.فهد الفانك%2النمو االقتصادي  3

   31 * مليار دوالر لدول جوار سوريا  39,7مؤتمر بروكسل يصدر "وثيقة األردن" ويقر  4

ي األردن عامالت 5
 
": رب  ع النساء فقط ف    31 "النقد الدولي

يبة السلع المحالة ضمن العطاءات الحكومية 6 : الحكومة ابلغتنا نيتها اعادة النظر بض  ي
 
   31 المعان

   31  بنهاية الرب  ع األول %6ارتفاع قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد  7

 تقرير : استمرار االحتجاجات العمالية عند مستويات أقل مما كانت عليه 8
32   

   60 ألف شقة مباعة خالل الرب  ع األول من العام الحالي  8,3 9

   60 الحاج توفيق يثمن اجراءات تجديد رخص المهن بالعاصمة 10

ي األردن 11
 
   60 إطالق برنامج تعزيز بيئة ريادة األعمال ف

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17859) صحيفة الدستور

ي  6 1
 
 2016مليارات دوالر تعهدات للدول المستضيفة لالجئي   ف

1   

ي االردن 2
 
 المدير التنفيذي ل  " هواوي" يشيد بمناخ االستثمار ف

1   

   1  أشهر 5خاللتوقع فتح معب  طريبيل  3

يبة " تدعو لتقديم اقرار الدخل قبل نهية نيسان الحالي  4
   1  " الض 

اط شهادة أمنية للعامل الوافد قبل استقدامة 5    1  اشبر

   

   (3611) صحيفة السبيل

ي األردن/ د. خليل عليان 1
 
 رفع أسعار الفائدة يزيد من تفاقم الكساد االقتصادي ف

2   

 يمكنها التصدير إل أوروبا 80 2
ً
 أردنيا

ً
 مصنعا

4   

 الشواربة يؤكد أهمية الحمالت البيئية للحفاظ عىل المدينة 3
6   

ي مواجهة « معدل الجمارك » 4
 
 من جديد« رفع األسعار »يضع النواب ف

7   

   

   (4274) صحيفة األنباط

 الفاخوري يدعو لزيادة المساعدات لألردن للنهوض بأعباء اللجوء السوري 1
14   

   

   ( 4551) صحيفة الغد

: نعمل عىل خفض النفقات والنهوض باالقتصاد وتحسي   الخدمات للمواطني    1 ي
   6أ  الملقر

ي أغلبها للقطاع الخاص %22تقرير:  2
   8أ  نسبة ارتفاع االحتياجات العمالية العام الماض 

"مليون دينار رأس المال ا 7.1 3 ي
 
 لمكتتب ل  "الصندوق السعودي األردن

   1ب 

   1ب  ارتفاع عدد سياح المملكة %5.4عناب:  4

   2ب  تستضيف وفدا تجاريا من الصي   "صناعة األردن"  5

   

   (3986) صحيفة الديار

 التمكي   اإلداري أساس التمكي   اإلقتصادي .. هاشم نايل المجالي  1
4   
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1 PM launches $930 water strategy for Amman and Zarqa  1   

1 Donors pledge around $40-billion aid to Syrian refugees’ hosts  2   

10 Jordan Chamber of Industry, Chinese delegation discuss cooperation  3   
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