
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 10/4/2017ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                                 (16934) صحيفة الرأي

ات اداء القطاع السياحي للرب  ع االول * 1    8 تحسن مؤشر

ي لالستثمار 2
 
كة الصندوق السعودي األردن    24 شر

بي   المرسلة من أمريكا  3    25  األردن من أقل الدول كلفة باستقبال تحويالت المغتر

ي  ٨٫٢ 4
   25 ألف مركبة الداخلة والمصدرة من "حرة الزرقاء" آذار الماض 

ي * مصانع محلية تبدأ بتطبيق دراسات 5
ر
   25 التدقيق الطاق

: تراجع ملحوظ بإنتاج العسل * 6    25 نقابة النحالي  

ائب"تجار المواد الغذائية"  7    25  تناقش قضايا التهريب والض 

يدة: ظروف خارجة عن ارادتنا أخرت وصولنا بالعقبة لمركز تجاري عالمي  8    26 الشر

يبة" تدعو لتقديم إقرار الدخل 9    26 قبل نهاية نيسان الحالي   "الض 

ي  10 يب 
   27 وزير المالية: نبحث إيجاد آليات جديدة لتحسي   التحصيل والحد من التهرب الض 

ة والمتوسطة 11 وعات الصغت  ي مجال ريادة األعمال والمشر
 
   27  "التخطيط" تنظم برنامجا تدريبيا ق

ي * 12    48 االمارات تمتلك أكت  صندوق سيادي عرن 

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17860) صحيفة الدستور

   1 %٢توقع تراجع ايرادات قطاع االتصاالت  1

احا بانتخاب أمي   عمان 2    1  " النواب" يرفض اقتر

ية ٢4 3 اتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشر ي إنفاذا لالستر
   1  مليون دينار إلصالح التعليم والتدريب المهب 

   5 محل تجاريا 1٢٢مجمع اللغة العربية ينذر  4

ورة اقتصادية ملحةتعز  5 ي قطاع االسكان ض 
 
   21  يز االستثمار ق

ة والمتوسطة 300" جيبا" تنفذ  6 كات الصغت  وع لدعم الشر    23  مشر

   

   (3612) صحيفة السبيل

   3 «الكاوتشوك»التمور و  لجنة نيابية تبحث مع الحكومة إعادة النظر بأسعار 1

   4 آالف شقة مباعة خالل الرب  ع األول من العام الحالي  ٨ 2

   6 الزراعة" تتوعد بضبط وإتالف ثمار البطيخ غت  الناضجة" 3

   

   (4275) صحيفة األنباط

اوات والفواكه 1    4 تراجع الصادرات األردنية من الخض 

   13 صناعة األردن تثمن جهود وزارة العمل بحل مشاكل العمالة 2

   

   ( 4552) صحيفة الغد

اجع  1    1ب   % 33تخليص المركبات يتر

ي شهرين 64٫4زيادة صادرات المملكة من الكهرباء  2
 
   1ب  % ق

يبة الدخل والمبيعات تؤثر سلبا عىل االقتصاد واالستثمار 3 ي ض 
 
اء: أي تعديالت جديدة عىل قانون    3ب  خت 

ي الرب  ع األول 4
 
ات أداء القطاع السياحي ق    3ب  عناب: تحسن مؤشر
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ي يبحث تعزيز التعاون االقتصادي مع األمارات 5
   3ب  الكباريبر

   3ب   % 0٫٢4مؤشر البورصة ينخفض  6

ر "المناطق التنموية" 7    3ب  نقابة تجار المواد الغذائية تطالب برفع ض 

   

   (3987) صحيفة الديار

ي أرباح كهرباء اربد 8,5 1
 
   4 ماليي   دينار صاق

ي بعمان 2
   9 ترخيص مهن بالتنظيم السكب 

   10 تريليونات دوالر 4البنية التحتية المتهالكة تكلف االقتصاد األمريكي  3
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2 Cabinet approves disbursement of JD50m to pay debt 1   

2 Labour protests rise by 22% in 2016 - report 2   

3 Cabinet endorses reforms of education, vocational training sector 3   
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