
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 16/5/2017ثالثاءال
   الصفحة                                                                                                                                 (16970) صحيفة الرأي

ي االردن نصفهم أوضاعهم قانونية 1
 
   1 مليون عامل وافد ف

   24 ضحية اتفاقات تجارية مجحفة/ د.فهد الفانكاالردن  2

ي  3
 
   24 "دافوس" خطوة اخرى تكرس نخبويته/ عصام قضمان

   25 مصدر: إلزام أصحاب مستودعات الغاز بـ"عقود" يخدم القطاع 4

أس اجتماعات بروكسل بشأن تبسيط قواعد المنشأ 5    25 وزير الصناعة يتر

   25 ديرانية: ارتفاع أسعار العمالت االوروبية مؤقت 6

  52النفط يرتفع اىل  7
 
   25 * دوالرا

ي  8,0% 8
   25 *ارتفاع أسعار المنتجي   الصناعيي   آلذار الماض 

   27 أبو وشاح: خطة التحفت   االقتصادي مفتاح لجذب االستثمارات 9

   رأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة ال

   (17896) صحيفة الدستور

ي مقدمة سلم أولويات الحكومة 1
 
ي ف

 
: جودة السلع واالمن الغذان ي

   1  الملقر

ة صباحا حتر الثالثة عرصا 2    1 دوام رمضان من العاشر

3  " ي ي االردن" البنك االورون 
 
ة ف    1  : يعزز تمويل المشاريــــع الصغت 

   23 صاديالور: النهوض بالواقع التنموي للمحافظات إحدى أدوات تطبيق خطة التحفت   االقت 4

ي المرتبة  5
 
   23  عىل مؤشر التعقيد االقتصادي 68االردن ف

   

   (3643) صحيفة السبيل

ي  1
ي أقل من عام عىل حكومة الملقر

 
   3 مليار دينار ارتفاع الدين العام ف

   4 عاما يتعاطون أحد منتجات التبغ 15- 13% ممن بعمر  24"الصحة":  3

   6 ألف معاملة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة 42تنجز « العمل » 4

ي جمرك عمان« الجمارك »نقابة األلبسة:  5
 
ي العقبة وتجلدنا ف

 
   7 تمنعنا من التخليص ف

 حجم االستثمارات التابعة لسلطة العقبة 20 6
 
   7 مليارا

ي  7
ي أقل من عام عىل حكومة الملقر

 
   3 مليار دينار ارتفاع الدين العام ف

   

   (4310) صحيفة األنباط

اد الخضار األردنية 1    4 اإلمارات تبدأ اليوم تنفيذ حظر استت 

   15 بالمئة 5ارتفاع أسعار المنتجي   الصناعيي    2

   

   ( 4588) صحيفة الغد

يبية تنخفيض 1 ي الربــع %2االيرادات الرص 
 
   1ب   األول ف

ي  2
 
   3ب  النظام االقتصادي العالمي الجديد/ خالد الوزن

    3ب  %9قيمة مخزون الذهب لدى "المركزي" ترتفع  3
  

   (4018) صحيفة الديار

مون بتحسي   الخدمات 1    3  الشواربة: ملتر 
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