
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 13/4/2017خميس ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16937) صحيفة الرأي

ن االردن وسلطنة عمان 1    22 بحث تعزيز التعاون االقتصادي بي 

ي بودابست 2
ن
ي الهنغاري ف

ن
   23 افتتاح فعاليات منتدى األعمال األردن

   3 *  مجلس الوزراء يوافق عىل نظام معدل لـ"الخدمة المدنية" 3

ي  4
ن
ي قانون الملكية العقاري/ عصام قضمان

ن
   20 الشيوع ف

ي شهرين 719 5
ن
يبية ف يبية االيرادات الضن    21 مليون دينار ايرادات ضن

كات الناشئ 6 ي بناء المستقبلشويكة تؤكد أهمية الشر
ن
ن ف    21 ة والرياديي 

   21 *النفط يصعد بدعم من احتماالت تمديد اتفاق خفض االنتاج 7

ي منتجات اردنية من الرسوم الجمركية الشهر المقبل 8
   22 القضاة: العراق يعفن

ن  9 كية لمستثمرين محليي     22 نشاط توعوي حول اتفاقية التجارة الحرة األمي 

ي  ٢٫٤منظمة: توقع نمو التجارة العالمية  10
ن
   22 ٢٠17٪ ف

   23 تحذر من تراجع المساعدات الزراعية "المستهلك" 11

يبة القيمة %69ديلويت:  12 كات الخليج قلقة لعدم استعدادها الكامل لتطبيق ضن    40 المضافة من شر

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة االلكترونية على صحيفة الرأي

   (17863) صحيفة الدستور

    23 افتتاح فعاليات منتدى االعمال االردني الهنغاري 1

   23 بحث تعزيز التعاون االقتصادي بين االردن وسلطنه عمان 2

   2 الملقي: حريصون على تسريع إنجاز تشريعات تطوير الجهاز القضائي 3

   1  والالمركزية تحديد سقف االنفاق على الدعاية االنتخابية للبلديات 4

   21 مليار دينار قيمة الدفع االلكتروني منذ إطالقة 1.06شركس :  5

   21  مطالبة باعتبار قطاع المقاوالت صناعيا وليس خدميا 6

   23  وزير الصناعة : نسعى الى دخول السوق االفريقية وتجاوز عقبات التصدير 7

   

   (3615) صحيفة السبيل

   - بحث تعزيز التعاون االقتصادي بين األردن وسلطنة عمان 1

   4 مليار دينار اقترضتها الحكومة من السوق المحلي منذ بداية العام 1.35 2

   4 مخالفة خالل الربع األول من العام 2351الصناعة والتجارة" تحرر " 3

   4 الزراعة" تعيد إرسال مواد غذائية فاسدة مخالفة الشروط الغذائية" 4

   5 استخراج سند التسجيل ومخطط األراضي إلكترونيا   5

   

   (4278) صحيفة األنباط

   10 ألف دينار 87لبلدية اربد بكلفة البوتاس تتبرع بصهريج مياه  1

   14 ماليين دينار االستثمارات اإلسرائيلية في بورصة عمان لنهاية آذار الماضي 4 2

   

    (4555) صحيفة الغد

ي الهنغاري 1
ن
   2ب  وفد اقتصادي كبي  يشارك بمنتدى األعمال األردن

2 " ي    1أ  األردنيون يتصدرون المستثمرين العرب ب "عقارات دن 

ي قطاع الطاقة المتجددة 18 3
ن
   1ب  % نسبة توظيف اإلناث ف

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10385919/إقتصاد/بحث-تعزيز-التعاون-الاقتصاد--بين-الاردن-وسلطنة-عمان
http://alrai.com/article/10385922/إقتصاد/افتتاح-فعاليات-منتدى-العمال-الأردني-الهنغاري-في-بودابست
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10385953/كتاب/الشيوع--في-قانون-الملكية-العقاري
http://alrai.com/article/10385938/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/719-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://alrai.com/article/10385939/إقتصاد/شويكة-تؤكد-أهمية-الشركات-الناشئة-والرياديين-في-بناء-المستقبل
http://alrai.com/article/10385939/إقتصاد/شويكة-تؤكد-أهمية-الشركات-الناشئة-والرياديين-في-بناء-المستقبل
http://alrai.com/article/10385939/إقتصاد/شويكة-تؤكد-أهمية-الشركات-الناشئة-والرياديين-في-بناء-المستقبل
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10385917/إقتصاد/القضاة-العراق-يعفي-منتجات-اردنية--من-الرسوم-الجمركية-الشهر-المقبل
http://alrai.com/article/10385923/إقتصاد/نشاط-توعوي-حول-اتفاقية-التجارة-الحرة-الأردنية-الأميركية-لمستثمرين-محليين
http://alrai.com/article/10385810/إقتصاد/منظمة-توقع-نمو-التجارة-العالمية-24-في-2017
http://alrai.com/article/10385809/محليات/المستهلك-تحذر-من-تراجع-المساحات-الزراعية-وارتفاع-اسعار-الخضار-والفواكة-العام-القادم
http://alrai.com/article/10385920/إقتصاد/ديلويت-69-من-شركات-الخليج-قلقة-لعدم-استعدادها-الكامل-لتطبيق-ضريبة-القيمة-المضافة
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/951415-افتتاح-فعاليات-منتدى-الاعمال-الأردني-الهنغاري
http://www.addustour.com/articles/951425-بحث-تعزيز-التعاون-الاقتصادي-بين-الاردن-وسلطنة-عمان
http://addustour.com/articles/951450-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://www.addustour.com/articles/951467-%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9%BB-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA
http://www.addustour.com/articles/951431-شركس-1-06-مليار-دينار-قيمة-الدفـع-الالكترونـي-منـذ-إطلاقـه
http://www.addustour.com/articles/951437-مطالبة-باعتبار-قطاع-المقاولات-صناعيا-وليس-خدميا
http://www.addustour.com/articles/951418-وزير-الصناعة-نسعى-الى-دخول-السوق-الافريقية-وتجاوز-عقبات-التصدير
http://www.aldeyarjo.com/
http://assabeel.net/economy/item/225474-بحث-تعزيز-التعاون-الاقتصادي-بين-الاردن-وسلطنة-عمان
http://assabeel.net/local/item/225533-1-35-مليار-دينار-اقترضتها-الحكومة-من-السوق-المحلي-منذ-بداية-العام
http://assabeel.net/local/item/225534-
http://assabeel.net/local/item/225537-
http://assabeel.net/local/item/225537-
http://assabeel.net/local/item/225537-
http://assabeel.net/local/item/225547-استخراج-سند-التسجيل-ومخطط-الأراضي-إلكترونياً
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/


ي العالم 4
ن
    1ب  عناب: سياحة المغامرة األكير نموا ف

ن لز  5    3ب  يادتها قبل أي مفاوضاتالحكومة تطالب إشائيل بتجميد "كوتا" الصادرات األردنية إىل فلسطي 

   

   (3990) صحيفة الديار

ي  1
ن أمانة عمان واألراضن ي بي 

ن
ون    5 ربط إلكير

   

The Jordan Times (12610)                                                                                                                        Page    

1 Cabinet makes drastic changes to civil service by-law 1   

2 Social Security Corporation seeks health insurance for all workers 2   

3 Crown Prince Foundation, MIT to establish high-tech lab in Amman 3   

3 Africa, US, EU among target markets for expanding Jordanian exports 4   

3 Slaughterhouse committee reviews sector regulations  5   
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http://www.jordantimes.com/news/local/cabinet-makes-drastic-changes-civil-service-law
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http://www.jordantimes.com/news/local/crown-prince-foundation-mit-establish-high-tech-lab-amman
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