
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 20/4/2017خميس ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16944) صحيفة الرأي

ز العمالة المرصية لتصويب اوضاعها 1    3 وزير العمل: اهمية تحفي 

   8 السفي  الفرنسي يدعو اىل تشجيع وتعزيز السياحة مع االردن 2

ز الستالم إقرارات الدخل فقط 3 يبة" تخصيص يومي السبت المقبلي     21 *"الرصز

   21 ٢٠١٨٪ عام  ٩١٫٥تقرير : توقع انخفاض اجماىلي الدين إىل  4

ي  5
ز
دد للعمل ف    22 ٢٠١٩الشواربة: استقطاب مشغل للباص رسي    ع الير

6  
ً
 اقتصاديا

ً
ي  %3وزير الصناعة: الحكومة تتوقع نموا

ز
   23 ٢٠١7ف

" يتوقع نمو الناتج المحلي  7 ي  ٢٫3"لنقد الدوىلي
ز
   23 ٢٠١7٪ ف

ز "صناعة االردن" وغرفة تجا 8    40 *رة وصناعة بودابستمذكرة تفاهم بي 

ز العمالة المرصية لتصويب اوضاعها 9    3 وزير العمل: اهمية تحفي 

   اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة 

   (17870) صحيفة الدستور

ي نجاح  1 كه أردنية بالتصدير اىل االتحاد االوروب 
   1 أول رسر

   5 *السفارة السعودية تصدر دليال ارشاديا لمواطنيها الزائرين لألردن  2

   21  مليار دينار مجموع المحوله من المنحة الخليجية ١٫66١ 3

م شطب " الصناعه والتجارة" ت 4 ز    23  اسما تجاريا 34٨عير

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

   (3621) صحيفة السبيل

ز )ائتالفات سعودية 1 ز المؤهلي  أس اجتماع المناقصي     5 أردنية( للطريق الصحراوي-هلسة يير

   

   (4285) صحيفة األنباط

ي إربد األهلية 1
ز
ز مراد يحاضز ف    10 العي 

ي قراراتها لجذب االستثمار 2
ز
   9 "المفوضية" تكسب التحدي ف

 مستوردات غذائية وإعادة تصدير  ١٩٠اتالف  3
ً
ي  ٩4,٥طنا

   14 طن خالل الشهر الماضز

   

   ( 4562) صحيفة الغد

ي العالقات الثنائية 1
ه الكزخز    3أ  الصفدي يبحث هاتفيا مع نظي 

   5أ  العام الحاىلي  %٨الحكومة تتوقع نمو الصادرات  2

   7أ  القانونية النيابية" تقر "األموال المنقولة"" 3

ز النمو وخلق فرص عمل وكبح عجز الموازنة أهم تحديات المملكة 4 : تحفي     1ب  البنك الدوىلي

ي  %7٥ 5
   1ب  نسبة اإلنفاق من المنحة الخليجية العام الماضز

   2ب  هة المخاطر االقتصاديةالبنك المركزي يؤكد عل أهمية تطبيق "الحاكمية الرشيدة" لمواج 6

ز األردن وكينيا ترتفع  7    3ب   % ١3المبادالت التجارية بي 

   

   (3996) صحيفة الديار

   5 ( مليون دينار لتنفيذ برنامج تنمية البادية٥4,7) 1

ز  2    5 لحث االستفادة من التجربة السنغافورية بتدريب الموظفي 
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