
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 23/5/2017الثالثاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (16977) صحيفة الرأي

   2 *"رئيس األعيان" يدعو إلنشاء صندوق استثماري أوروبي لدعم األردن 1

   22 أهم تعديالت قانون ضريبة الدخل/ عصام قضماني 2

   23 وزير النقل : خطة لتطوير مطار ماركا وتحويله إلى منتظم 3

   23 2017مليار مجموع المساعدات األميركية في  1٫3فاخوري:  4

   23 مليون دوالر منحة إضافية يابانية للمملكة 22 5

   23  العقبة -األردن والعراق يبحثان خط أنبوب نفط البصرة  6

   23  مليار دوالر 1,3عتيقة: حجم محفظة "التمويل الدولية" في األردن  7

   24  ٪ انخفاض إنتاج مصانع "الحرة" بعد إغالق " طريبيل" 50رمان:  8

   24 *الور يؤكد أهمية السوق األميركي لالقتصاد األردني 9

   44 مشروعاً في المفرق خالل سبع سنوات 29"جيدكو" تقدم دعماً لـ  10

   44 *األردن ورومانيا يبحثان التعاون في قطاع النقل 11

   44 الصعوب يدعو لتوفير بيئة جاذبة لقطاع النقل الجوي 12

   أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي*الخبر 

   (17903) صحيفة الدستور

   1 مسار تهدف إلطالق أول قمر صناعي اردنيمبادرة  1

   1 دائرة جديدة تختص بمحاربة التهرب الضريبي ترتبط بوزير المالية 2

   1 تحذير من التعامل مع مقدمي خدمات سياحية عبر " التواصل االجتماعي" 3

   21  ساعه في رمضان 24ميناء حاويات العقبة يعمل على مدار  4

   21  حمور رئيسا لـ " أمناء الوطنية لحماية المستثمر" وكرمول رئيسا للهيئة اإلدارية ابو 5

   

   (3649) صحيفة السبيل

   3 لملك يبحث مع وفد البرلمان األوروبي المجاالت االقتصادية وتحديات المنطقةا 1

   3 الملك يبحث عالقات التعاون بين األردن وقبرص 2

 الغذاء والدواء" تعلن خطة رقابية لرمضان تشمل الموالت وطرود الخير" 3
3   

   6 حداد: التمور األردنية عالمة بارزة في األسواق العربية واألوروبية واألمريكية 4

   

   (4318) صحيفة األنباط

   5 تحسين سوق بيع األسماك بعد حظر استيرادها من "إسرائيل" 1

   14 وعلى األردن تنويع مصادرهالصباغ: ال تعارض بين الطاقة النووية والمتجددة  2

   

   ( 4595) صحيفة الغد

   6أ  يؤكد أهمية تنفيذ البرنامج النووي بالشراكة مع القطاع الخاص وبدعم مالي واستثماري دوليالملك  1

   6أ   الملقي: نعمل لجذب مزيد من االستثمارات وزيادة دعم وتمويل المملكة 2

   1ب  الساكت: حملة صنع في األردن أسهمت بتعزيز الثقة بالمنتج المحلي 3

   2ب   األردن وصل حد االشباع من الالجئين السوريينالفاخوري:  4

   3ب  الصعوب يشدد على الشبكة مع القطاع الخاص في مجال صناعة النقل الجوي 5

   3ب   "التشريع والرأي" ينشر مسودة القانون المعجل للشركات 6
   

   (4024) صحيفة الديار

   5 افتتاح مشاريع مائية بمعان 1
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1 US urges world to extend further support to Jordan  1   

1 Japan provides Jordan with $21.6m grant for water sector  2   

2 British Institute sets bar high for research work in Jordan  3   

3 Conference urges comprehensive strategies for development  4   

3 ‘Gov’t efforts contributed to boosting capabilities of industrial sector’  5   

4 Czech Republic grants medical devices to RMS  6   

10 Dell EMC hosts digital transformation forum in Jordan  7   
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