
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 24/4/2017ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                                 (16947) صحيفة الرأي

ن القضاء  1    2 * الطراونة: سأستأذن الملك لعقد "استثنائية" إلقرار قواني 

ي يحقق سيادة القانون بكل شفافية 2
 
   3 تطوير الجهاز القضائ

اد الخضار  3  يتوقف االمارات عن استي 
ً
   3  "الزراعة" لم نبلغ رسميا

اد الخضار والفواكه 4    3 حنيفات: مخلفات عالجية سبب وقف دول عربية استي 

   3 "اقتصاد النواب" تقر قانون الرقابة والتفتيش 5

ي  6
ن
انية دولة/ عصام قضمائ ن    26 عبء يحتاج اىل مي 

وع التوسعة الرابع 7 ول لتنفيذ مشر ن لمصفاة البير ي يرىع توقيع اتفاقيتي 
   27 الملقر

   28 ٢٠١٧إرادة ملكية بالموافقة عىل قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة  8

ي االردن 9
ن
   28 *تقييم إمكانات سوق العمل: دراسة للعرض والطلب عىل القوى العاملة ف

   28 إشادة كينية بالمستوى المتطور لمدينة الموقر الصناعية 10

   29 القواسمي ينتقد سياسة إعادة تصدير البضائع المخالفة إىل دول المنشأ 11

اتيجيات يطلق نتائج المسح حول ثقة المستثمر  12    29  منتدى االسير

ي إيجاد حل جذري لمصنع الفحيصحشمت: "االسمنت"  13
ن
   30  مستمرة ف

14  
ً
ن المرأة اقتصاديا    31 "نهر االردن" توقع اتفاقية لتمكي 

": المملكة  15 ي
ن
 عىل مؤشر درجة المخاطر السياسية واالقتصادية ٧8"يور وموئ

ً
   52 عالميا

وع الباص الشي    ع 16    52 الصعوب يبحث والسفي  الفرنسي مستجدات مشر

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17874) صحيفة الدستور

يبة  1 ن  5٠" النواب" يرفض ضن    1  فلسا عىل كل علبة دخان لصالح المعوقي 

   1 رئيسا لمجلس ادارة الدستورداودية  2

كه للحج والعمرة تابعة لالوقاف 3 ي عىل إنشاء شر    1  اعتصام احتجاج 

   23 االف مواطن 4وكاله المساعدات اآللمانيه توفر فرص عمل ألكير من  4

   

   (3624) صحيفة السبيل

اد الخضار من المملكة 1    4 تضارب التقارير حول إيقاف اإلمارات استي 

ي الزراعة بسبب نقص العمالة الوافدة 2
   4 مزارعون يحذرون من تالشر

ي مصادر المياه 3
ر
   7 الحكومة تغلظ العقوبات عىل منتهكي البيئة وملوئ

   

   (4289) صحيفة األنباط

ي  1
   13 مليون ذبيحة غنم بالمملكة العام الماضن

ي مطلع أيار المقبل 2
ن
يم: مؤتمر رواد االقتصاد األردئ    13 شر

   

   ( 4566) صحيفة الغد

كة ميناء الحاويات  1   تمهل شر
ن
ن بالموائ    11أ   أيام إلعادة الحقوق المكتسبة للعمال 5نقابة العاملي 

   1ب   الطلب العالمي عىل األسمدةاألردن يستفيد من  2

   2ب  الملكاوي: األردن سيعتمد عىل الكفاءات المحلية لتطبيق برنامج النووي 3
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ن عىل السفر يرتفع  4 ي شهرين %8انفاق األردنيي 
ن
   3ب  ف

   3ب   سميح: حماية المكاتب من أولويات جمعية وكالء السياحة 5

ي  4.١٧داد األغنام ترتفع اىل أع 6
   3ب   مليون رأس العام الماضن

   

   (3999) صحيفة الديار

   4 حوارية حول تغطية قضايا االستثمار بوسائل االعالم 1

   

The Jordan Times (12618)                                                                                                                        Page    

1 Jordan 5th safest Arab country for tourists, 38th worlwide 1   

2 Agriculture Ministry seeks verification after reported UAE ban on Jordanian 

vegetables 
2 

  

2 PM attends signing ceremony between JPRC, US companies 3   

3 Hajj, umra operators protest formation of gov’t company 4   

3 GIZ launches job generating projects  5   

3 UNRWA faculty holds job fair 6   

10 Housing Bank raises paid-up capital, announces 30% in dividend 7   

 

http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-5th-safest-arab-country-tourists-38th-worlwide
http://www.jordantimes.com/news/local/agriculture-ministry-seeks-verification-after-reported-uae-ban-jordanian-vegetables
http://www.jordantimes.com/news/local/agriculture-ministry-seeks-verification-after-reported-uae-ban-jordanian-vegetables
http://www.jordantimes.com/news/local/pm-attends-signing-ceremony-between-jprc-us-companies
http://www.jordantimes.com/news/local/hajj-umra-operators-protest-formation-gov%E2%80%99t-company
http://www.jordantimes.com/news/local/giz-launches-job-generating-projects
http://www.jordantimes.com/news/local/unrwa-faculty-holds-job-fair
http://www.jordantimes.com/news/business/housing-bank-raises-paid-capital-announces-30-dividend

