
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/4/2017ثالثاء ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16935) صحيفة الرأي

ي عمان بقيمة  1
 
ي ف

وع استثماري كويت     2 ماليي   دينار ١٠مشر

ي الرب  ع األول من العام  ٦٨عناب:  2
 
   4 2٠١7٪ نسبة ارتفاع سياحة المبيت ف

ي  3
   4 * وزير العمل يدعو إلعادة االعتبار للتدريب المهت 

كات وهمية بغرض االقامة والسفر وليس االستثمار 4    11 شر

   26 . فهد الفانكمنافع التضخم القادم/د  5

ي  6
 
يبة قابل لالستمرار/ عصام قضمان    26 قانون ض 

ائب جديدة 7    27 مصدر: الحكومة تدرس إعداد خطة مالية شاملة دون فرض ض 

ي الرب  ع األول ٤ 8
 
   27 2٠١7٪ العائد عىل ديون األردن الخارجية ف

   27 العمري يطالب بإعادة النظر بنظام االبنية والسماح بزيادة عدد الطوابق 9

ئ العالمية( يضع "العقبة"  ٤المركز الجمركي الجديد )ساحة 10
 
   28 بمصاف الموان

   52 توقيع مذكرة تفاهم ما بي   غرفة صناعة االردن ومجلس أعمال دول "الكوميسا" 11

وع تعليمات الكفاءة المهنية لتدريب السائقي    12    52 وزير النقل: العمل عىل مشر

   الرأي لصحيفة اإللكترونية الصفحة على متوفر غير أعاله الخبر*

   (17861) صحيفة الدستور

   ١  الملقي : الالمركزيه ستحدد األولويات خالل السنوات القادمة 1

   ١ حملة تفتيش على عامالت المنازل المخالفات 2

   2١  القضاه : فتح الحدود العراقية امام الصادرات االردنية تموز المقبل 3

   

   (3613) صحيفة السبيل

   5 للزرقاء.. والبلقاء ومادبا اكتفاء ذاتي 45ألف متر مكعب لعمان و :« 190الصيف المائية »موازنة  1

   ٦ خبراء يطالبون الحكومة باستثمار موقع مياه معدنية مكتشف قرب المطار 2

   7 اتفاقية إلنشاء مجمع للمطاعم السياحية في عبدون 3

   ٨ بوع األول من موسمه"الزراعة" تتلف طناً ونصف الطن من البطيخ في األس 4

   

   (4276) صحيفة األنباط

   ١3 شركة صناعية أردنية تشارك بمعرض الجزائر الدولي 26 1

   

   ( 4553) صحيفة الغد

ان عمقا لبعضهما 1    5أ  "األعيان": األردن والسعودية يعتبر

ي  2
 
ي عمان

 
   5أ  البخيت والطراونة يبحثان العالقات الثنائية مع وفد برلمان

   1ب  % 25ضعف الطلب يخفض مستوردات األحذية  3

ي عىل قطاع الشاحنات 4
 
اء: تداعيات سلبية متوقعة ألنبوب النفط العراف    2ب  خبر

ورة تحسي   آليات التعا 5 اء يدعون إىل ض  ي بالدهمخبر
 
بي   وتشجيعهم عىل االستثمار ف    3ب  مل مع المغب 

   

   (3988) صحيفة الديار

   -  مليار دوالر لدول جوار سورية 39.7الفاخوري: مؤتمر بروكسل يقر  1

   - تفاق إلنشاء مجمع للمطاعم السياحيةا 2
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