
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 23/4/2017حد اال
   الصفحة                                                                                                                                 (16947) صحيفة الرأي

كات...اليوم 1 كة حج وعمرة تتبع صندوق الحج واعتصام لشر    6 تأسيس شر

   31 ارتفاع أسعار برنت حتى منتصف نيسان 2

ي األردن يفتتح بالخليل  3
 
   31 أيار المقبل 8معرض صنع ف

اع 4 اءات االخبى    31 األردن من اعىل الدول استقطابا لبر

   31  شويكة تفتتح ورشة عن الممارسات الفضىل بتنظيم األنشطة االقتصادية 5

ائب 6    52 االيكونيميست تدعو لزيادة الدعم الحكومي لفئات معينة لتعويضها عن ارتفاع الض 

ي  7 يتر
ي جانب االيرادات العامة تساهم بالحد من التهرب الض 

 
   52  تقرير: االصالحات الحكومية ف

   52 "الصناعة": قرار تحديد مستوردات السجاد والموكيت ينتهي اواخر العام 8

   

   (17873) صحيفة الدستور

ي  1
 
" يدعم " االصالحات المالية" االردن    1  " النقد الدولي

شح لـ " البلدية والالمركزية"  2    1 تموز ولمدة ثالثه ايام 3البى

ات االشارات اليوم 3    1  تركيب صناديق الرادارات الثابته وكامبر

نامج العالمي  4    25  مليار دوالر اجمالي لتسهيالت التمويل الميش" لالردن ولبنان مساعدات " البر

   

   (3623) صحيفة السبيل

   3 لصالح ذوي اإلعاقة فلسا عىل السجائر 50"النواب" يناقش فرض  1

ي  50ارتفاع صادرات الخضار إل "إشائيل"  2
   5 % الشهر الماض 

   5 انتخابات غرف الصناعة والتجارة .. تغبر التحالفات واصطفافات جديدة 3

ي العقبة خالل عام  6 4
 
   5 2016مليارات دينار حجم االستثمارات ف

ي إل  5
 
   5 أولوية قصوى 2020% عام  12الحياري: تخفيض الفاقد الكهربان

   

   (4288) صحيفة األنباط

يدة: مشاريــــع المرحلة األول النطالقة العقبة الجديدة تنتهي  1    11 2020الشر

اك االختياري 794 2 ونية لالشبى  استفادوا من الخدمات اإللكبى
ً
   14 شخصا

ا 3 ي يبحث سبل التعاون السياحي مع سلطة الببى
   15 وفد صيت 

   

   ( 4565) صحيفة الغد

اد خضار وفواكه من األردن 1    4أ   االمارات تقرر وقف استبر

ي  301العمالة الوافدة تحول  2
   1ب  مليون دينار العام الماض 

   1ب   طلبا استثماريا أجنبيا لعدم جدية تنفيذها 33لجنة حكومية ترفض  3

ي  3.1الفاخوري:  4
 
   4ب  2016مليار دوالر مساعدات لألردن ف

   

   (3998) صحيفة الديار

   10  حملة توعوية لميناء حاويات العقبة 1
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1 World Bank announces new funds for refugees, host communities 1   

1 Standard & Poor’s keeps Jordan’s credit rating at BB-/B 2   

3 Chinese official, PDTRA discuss boosting tourism cooperation 3   

3 Labour Ministry encourages self-entrepreneurship 4   

3 Natural gas output 'drops by 5.28 per cent at Risheh field' 5   
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