
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/4/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16936) صحيفة الرأي

ونية من تجارة عمان 1 يبة تقدم خدماتها االلكتر    - الضر

   8 "األمانة" تواصل حمالتها عىل خدمة "الفاليت" غتر المرخصة 2

3   
ر
   22 رفع أسعار الفائدة عىل القروض/ عصام قضمان

   22 حوار الحكومة والصندوق/ د.فهد الفانك 4

   23 مخالفة خالل الرب  ع االول 5123"الصناعة والتجارة" تحرر  5

  البنوك المحلية 25.2 6
ر
   23 مليار دينار اجمال  الودائع ف

   %3.4التضخم يرتفع  7
  آذار الماضر

ر
   23 ف

  الشهر المقبل 8
ر
ون    23 الفاخوري: تعداد زراع  إلكتر

: االردن وتركيا تواجهان تحديات بسبب أوضاع المنطقة 9 ك 
   44 السفتر التر

   

   (17861) صحيفة الدستور

ونية من " تجارة عمان" 1 يبة" تقدم خدماتها االلكتر    23  " الضر

   1 دورات النواب االستثنائية تعقد بارادة ملكية 2

   1  " النواب" : الحبس والغرامة لمن يحوز طائرة دون طيار 3

   21 %22انخفاض الطلب عىل المواد الغذائية بنسبة  4

   

   (3613) صحيفة السبيل

ر عن أراضيهم يضعف اإلنتاج ويرفع أسعار الخضار 1    5 هجرة المزارعير

   7 "األمانة" تواصل حمالتها عىل ممارس  خدمة "الفاليت" دون ترخيص 2

   7 العقبة من مليون زائر سنويا إجراءات إدارية تحرم أسواق 3

ات التجميل 4 وع نظام لفحص األدوية ومستحضر    7 الحكومة تطرح مشر

  األردن عامالت 5
ر
": رب  ع النساء فقط ف    7 "النقد الدول 

   

   (4277) صحيفة األنباط

ونية من تجارة عمان 1 يبة تقدم خدماتها اإللكتر    13 الضر

يبة الدخل والمبيعات 2 يبية مع ضر ر تبحث القضايا الضر    4 المقاولير

   4 العمل تستعد لحمالت تفتيشية عىل العمالة الوافدة 3

4   
   14 ارتفاع الصادرات األردنية من الخضار والفواكه خالل الشهر الماضر

   

   ( 4554) صحيفة الغد

ونية عتر "تجارة عمان" 1
يبة" تقدم خدماتها اإللكتر    3ب  "الضر

   10أ  الشواربة: نظام األبنية الجديد يصدر خالل شهر 2

قيم حيازاتهم 3   لغاية أيار لتر
   10أ  "الزراعة" تمهل مرنر  المواسر

   11أ  مرك الجديدأيام بالج 9إل  15العقبة: تخفيض مدة مكوث الحاوية من  4

   1ب  مليون دينار بحساب الخزينة الموحد 583الحكومة تجمع  5

   1ب  مليون دوالر عائدات قطاع السياحة 988 6

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10385630/إقتصاد/الضريبة-تقدم-خدماتها-الالكترونية-من-تجارة-عمان
http://alrai.com/article/10385763/محليات/(الأمانة)-تواصل-حملاتها-على-خدمة-(الفاليت)-غير-المرخصة
http://alrai.com/article/10385742/كتاب/رفع-أسعار-الفائدة-على-القروض
http://alrai.com/article/10385740/كتاب/حوار-الحكومة-والصندوق
http://alrai.com/article/10385707/إقتصاد/الصناعة-والتجارة-تحرر-2351-مخالفة-خلال-الربع-الأول
http://alrai.com/article/10385708/إقتصاد/252-مليار-دينار-جمالي-الودائع-في-البنوك-المحلية
http://alrai.com/article/10385709/إقتصاد/التضخم-يرتفع-43-في-آذار-الماضي
http://alrai.com/article/10385645/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10385671/إقتصاد/السفير-التركي--تحديات-مشتركة-تواجه-البلدين-جراء-اوضاع-المنطقة
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/951191-«الضريبة»-تقدم-خدماتها-الالكترونية-من-«تجارة-عمان»?search=تجارة
http://www.addustour.com/articles/951256-دورات-
http://www.addustour.com/articles/951220-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://www.addustour.com/articles/951185-انخفاض-الطلب-على-المواد-الغذائية-بنسبة-22
http://www.aldeyarjo.com/
http://assabeel.net/local/item/225341-هجرة-المزارعين-عن-أراضيهم-يضعف-الإنتاج-ويرفع-أسعار-الخضار
http://assabeel.net/local/item/225346-
http://assabeel.net/local/item/225348-إجراءات-إدارية-تحرم-أسواق-العقبة-من-مليون-زائر-سنويا
http://assabeel.net/local/item/225351-الحكومة-تطرح-مشروع-نظام-لفحص-الأدوية-ومستحضرات-التجميل
http://assabeel.net/local/item/225352-
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


   1ب   ألف وظيفة شاغرة خالل الرب  ع األول 32"بيت. كوم" يعلن  7

   3 ب "تنشيط السياحة" تستقبل مكاتب سياحة جزائرية 8

   3ب  %0.14مؤشر البورصة ينخفض  9

   

   (3989) صحيفة الديار

   5 مليون دينار اإلنفاق الرأسمال  لكهرباء اربد 44 1
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2 Planning minister heads first meeting of ministerial committee for agricultural census 1   

2 Jordan equipped with high-tech flashflood guidance system 2   

3 Human dignity core value in relationship between sustainability and development-

prince Hassan 
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