
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/4/2017الجمعة 
   الصفحة                                                                                                                                 (16945) صحيفة الرأي

ينىع رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وموظفوها السيد حمزة شعبان النائب االول لرئيس غرفة  1
 تجارة جرش

13 
  

ي البحر الميت بعد غرق سائحي    2
 
   1 إغالق مرافق سباحة بمنتجع ف

بي   لنهاية آذار 856 3    1 مليون دوالر حواالت المغتر

   3 "اقتصادية النواب" تقر مواد بـ "الرقابة والتفتيش" 4

ي القطاع الزراعي  5
 
 لالستثمار ف

ً
 إماراتيا

ً
ي وفدا

   3 الحنيفات يلتقر

   9 لعربيةسيف يؤكد دعم المملكة لجهود الحفاظ عىل البيئة ا 6

ي  7
 
   9 االردن وكينيا يتفقان عىل آليات لتعزيز التعاون الثنائ

ة والمتوسطة 8 وع لتحسي   فعالية السياسات الخاصة بالمشاريــــع الصغت     9 إطالق مشر

   16 هبوط تحت خط الفقر/د.فهد الفانك 9

   

   (17881) صحيفة الدستور

   1  الملقي : التحديات تحتم البحث عن الفرص الستثمارها 1

   4 المومني : برنامج االصالح االقتصادي يمكن االقتصاد الوطني من النمو بوتيرة أسرع 2

   

   (3622) صحيفة السبيل

   2 محطات طاقة شمسية 5مليون يورو منحة أوروبية لبناء  30 1

   2 البنك المركزي يعرض أبرز اإلنجازات في مجال االشتمال المالي 2

   3 % في أسبوع 3.7تراجع التداول اإلجمالي في بورصة عمان  3

   

   (4286) صحيفة األنباط

   3 دونغ: زيارتي لألردن لتعزيز العالقات االقتصادية والتواصل االنساني 1

   5 مليون يورو 30المياه األردني بـ منحة أوروبية لقطاع  2

   

   ( 4563) صحيفة الغد

: تحديات  1 ي
   3 المنطقة تحتم علينا البحث بدقة عن الفرص االستثماريةالملقر

   4 طن خضار ترد لـ "المركزي" بيوم 2600 2

   5 أسعار الخضارتوقعات بارتفاع  3

ي الربــع األول 1.844  4
 
   6 مليار دوالر تحويالت األردنيي   بالخارج والدخل السياحي ف

   6 يتفقان عىل آليات لتعزيز التعاوناألردن وكينيا  5

ي  6 6
ي "العقبة االقتصادية" العام الماض 

 
   6 مليارات دينار االستثمارات ف

   

   (3997) صحيفة الديار

ة والمتوسطة 1 وع لتحسي   المشاريــــع الصغت     2  مشر
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1 Jordan, China seek to build on 40-year partnership 1   
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1 Remittances pick up in first quarter of 2017 — CBJ 2   

1 Jordan, Kenya to establish joint business council    

3 Momani hails Q1 growth as sign of economic reforms’ success     

4 Abu Ghazaleh, Chinese official discuss digitisation of education    

4 JEDCO, OECD launch $1.3 million SMEs-supporting project     
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