
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 19/4/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16943) صحيفة الرأي

حة للقطاع الزراع   1    3 *"زراعة االعيان" تناقش ورقة مقتر

   3 "االقتصاد النيابية" تقر مواد بـ "الرقابة والتفتيش" 2

: متابعة ستر العمل بالصناديق التمويلية 3  
   3 الملقر

   4 *آلية جديدة للرقابة والتفتيش عىل المنشآت السياحية 4

   20 تبسيط قواعد المنشأ/ د.فهد الفانك 6

ز إعادة تصدير االسطوانات الهندية لدولة غتر المنشأ 7 يــــع" يجتر    21 "الرأي والتشر

   22 لتمويل طريق اربد الدائرية ومشاريــــع تنمويةمليون دوالر 49,6 8

كم" خالل ألف يوم 1,1 9    22 مليار دينار دفعات "أي فواتتر

ز التجارة البينية 11    23 االردن والعراق: تذليل الصعوبات لتحفتر

  ليصل اىل  
   40 %2,8تقرير: نمو السيولة المحلية سجل تباطؤا العام الماضز

   الرأي لصحيفة اإللكترونية الصفحة على متوفر غير أعاله الخبر*

   (17869) صحيفة الدستور

   23  من النشاط االقتصادي في المملكة %82مراد : تجارة عمان تشكل  1

   1  صالحية إصدار رخص مهن منزليةمنح مدراء مناطق " األمانه"  2

   1  إحالة استيضاحات تتعلق بوزراء سابقين للنائب العام 3

   1  الف طن من شحنة الذرة االميركية غير مطابقة للمواصفات 25 4

   21  اجتماعات الدورة األولى للجنة االردنية الكينية في عمانبدء  5

   21  نقابة تجار المواد الغذائية تبدأ أجتماعات متخصصة ألعضائها 6

   23  طالفحة : توجة الستحداث دائرة لحماية المستهلك تابعه للصناعه والتجارة 7

   

   (3620) سبيلصحيفة ال

   - من النشاط االقتصادي %82مراد: ''تجارة عمان'' تشكل  1

   4 إعادة شحنة الذرة أو إدخالها للسوق المحلي بعد إزالة المخالفةالزراعة": " 2

   5 خبراء: تزايد طلبات "التنفيذ القضائي" بسبب عدم الوفاء بااللتزامات المالية 3

   7 2017مليار دينار فاتورة التقاعد الحكومي عام  1.23 4

   7 تمديد فترة تصويب أوضاع الوافدين حتى منتصف أيار القادم 5

   7 انخفاض حجم التداول في بورصة عمان والشركات الخاسرة تفوق الرابحة 6

   

   (4284) صحيفة األنباط

   7 من النشاط االقتصادي في المملكة %82تشكل مراد: "تجارة عمان"  1

   15 مجلس األعمال األردني يشارك بتنظيم الملتقى العربي لالستثمار بالشارقة 2

   16 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2446 3

   

   ( 4561) صحيفة الغد

  ينقل األردن إىل دولة مصدرة للطاقة 1
   6أ  الحلو: الصخر الزيتر

   1ب  % 27.2زيادة ترخيص األبنية  2
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   1ب  % 38سندات وأذونات الخزينة تنخفض  3

   1ب  الحكومة تقر قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 4

   

   (3995) صحيفة الديار

حات تخص القطاع الزراع   5    3 مناقشة مقتر

   6 تجار المواد الغذائية تستعد لشهر رمضان 6

   

The Jordan Times (12614)                                                                                                                        Page    

1 Jordan, Iraqi business liaison office to address outstanding issues  1   

2 ‘90% in need of palliative care in Kingdom do not receive it ‘ 2   

2 PM sets up team to administer public funds  3   

3 Interior minister opens forum on refugees at Dead Sea 4   

3 Jordan to host 2018 Arab financial institutions' annual meeting 5   

3 US corn shipment returned for failing to meet requirements 6   
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