
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 17/4/2017ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                                 (16941) صحيفة الرأي

كة للخدمات المساندة وانذار  149مخالفة  1    3 34شر

ي  2
 
ي رمضان/ عصام قضمان

 
   22  حتى ال تتكرر ازمة الميناء ف

ي رهي   لألوضاع االقليمية 3
 
": االقتصاد االردن ي    23 "النقد العرن 

يبة العامة عىل المبيعات بنسبة صفر 4    23 اخضاع سلع وخدمات جديدة للض 

ة والمتوسطة 5 كات الصغي     24 اتفاقية تغطية مخاطر تمويل قروض الطاقة المتجددة للشر

   24 إجازة تشكيل جمعيات لحماية المستهلك واتحاد يجمع جهودها تحت مظلة "الصناعة والتجارة" 6

ي  %11ارتفاع مستوردات االردن من الدول العربية  7
 
ي كانون الثان

 
   26 ف

ي شباط 33 8
 
   26  ٪ ارتفاع أسعار المنتجي   الزراعيي   ف

ي  3 9
   44 آالف شقة مباعة حسب قرار االعفاء لشهر آذار الماض 

ي لثقة المستثمر  10
 
   44  انخفاض طفيف للمؤشر األردن

ي  %17,8كمية انتاج مزارع االسماك ترتفع  11
   44 العام الماض 

   

   (17867) صحيفة الدستور

ي العقبة 1
 
يدة : حزمة قرارات وسياسات لتحفي   النمو والنشاط االقتصادي ف    12  الشر

   21  مصادر " المالية" : الحكومة مستمرة وعازمة عىل تسديد المتأخرات المالية 2

كه جديدة براس مال  2079تسجيل 3    23  مليون دينار 55.3شر

   

   (3618) صحيفة السبيل

وع قانون "رخصة الكهرباء" 1 كة" تقر مشر    3 "النيابية المشيى

ي المنظمة " د" من مواقف السيارات 2
ي األراض 

   4 اللجنة اللوائية لـ"األمانة" تستثت 

ح  3 ي يقيى
   5 لمعالجة المشاكل االقتصادية« خارطة طريق »ملتقى وطت 

   5 مليون دينار الدخل السياحي منذ بداية العام 740عناب:  4

ي  639"الغذاء والدواء" تخفض أسعار  5
   5 صنفا دوائيا العام الماض 

ي قطاع المستشفيات الخاصة 3 6
 
   5 مليارات دينار حجم االستثمار ف

   

   (4282) صحيفة األنباط

   5 "األمانة" ستحدد مواعيد فتح وإغالق المقاهي خالل أسبوعي    1

  740مليون دينار الدخل السياحي وليس  700: عناب لـ "األنباط" 2
 
   6 مليونا

   6 المفرق: ضبط طن من المواد المنتهية الصالحية 3

كات" تتحفظ عىل بيانات "التجمعات االستثمارية" 4    13 "مراقبة الشر

   14 طن وفواكه ترد السوق المركزي 2783 5

   

   ( 4559) صحيفة الغد

ي السودان غي  مجد 1
 
ي ف

 
: االستثمار الزراعي األردن    2أ  مصدر رسمي

ي السوق الثالث 2
   1ب  بورصة عمان تلغ 

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10386502/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-149-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-34
http://alrai.com/article/10386533/كتاب/حتى-لا-تتكرر-أزمة-الميناء-في-رمضان
http://alrai.com/article/10386522/إقتصاد/النقد-العربي-الاقتصاد-الأردني-رهين-للأوضاع-القليمية
http://alrai.com/article/10386481/إقتصاد/خضاع-سلع-وخدمات-جديدة-للضريبة-العامة-على-المبيعات-بنسبة-صفر
http://alrai.com/article/10386492/إقتصاد/اتفاقية-تغطية-مخاطر-تمويل-قروض-الطاقة-المتجددة-للشركات-الصغيرة-والمتوسطة
http://alrai.com/article/10386488/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83--%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://alrai.com/article/10386520/إقتصاد/ارتفاع-مستوردات-الأردن--من-الدول-العربية-11-في-كانون-الثاني
http://alrai.com/article/10386511/إقتصاد/33--ارتفاع-أسعار-المنتجين-الزراعيين-في-شباط
http://alrai.com/article/10386526/إقتصاد/3-آلاف-شقة-مباعة-حسب-قرار-العفاء-لشهر-آذار-الماضي
http://alrai.com/article/10386524/إقتصاد/انخفاض-طفيف-للمؤشر-الأردني-لثقة-المستثمر
http://alrai.com/article/10386474/إقتصاد/كمية-نتاج-مزارع-الأسماك-ترتفع-178-العام-الماضي
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/952039-الشـريدة-حزمة-قرارات-وسياسات-لتحفيز-النمو-والنشاط-الاقتصادي-في-العقبة
http://www.addustour.com/articles/952049-مصادر-
http://www.addustour.com/articles/952071-تـسجيـل-2079-شـركة-جـديـدة-برأس-مال-55-3-مليـون-دينـار
http://www.aldeyarjo.com/
http://assabeel.net/local/item/226021-
http://assabeel.net/local/item/226036-اللجنة-اللوائية-لـ
http://assabeel.net/local/item/226041-ملتقى-وطني-يقترح-
http://assabeel.net/local/item/226044-عناب-740-مليون-دينار-الدخل-السياحي-منذ-بداية-العام
http://assabeel.net/local/item/226045-
http://assabeel.net/local/item/226047-3-مليارات-دينار-حجم-الاستثمار-في-قطاع-المستشفيات-الخاصة
http://www.alanbatnews.net/
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://www.ammanchamber.org.jo/


ي أقل إيرادا للغرفة الواحدة عربيا 3
 
   1ب  دراسة: فنادق األردن ثان

ضي    4
اء: رفع البنوك ألسعار الفائدة يثقل كاهل المقيى    2ب  خي 

اء: معدالت التضخم الحالية ال تخدم االقتصاد 5    3ب  خي 

   

   (3993) صحيفة الديار

ية 1    3 دعوات لالستثمار بالتعليم وتنمية الموارد البشر

ة 2    4  دراسة توضي بقاعدة بيانات للمنشآت الميكروية والصغي 
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