
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 24/4/2018ثالثاء ال
الصفحة                                                                                                                                   (17306) صحيفة الرأي    

 23 بدران: جهود ملكية لتعزيز عالقات االردن االقتصادية مع الخارج 1  

 1 حجب تطبيق كريم 2  

 2 افتتاح دورة منظمة العربية للتنمية الزراعية 3  

 2 *سفير نيجيريا يرحب بمنح مواطني بالده تأشيرات للعالج 4  

 4 قطيشات: إقبال على التدريب المهني وعشرة الف متدرب في الدورة الماضية 5  

 22 تطبيقات التكسي الذكي.. فوضى مقصودة/ عصام قضماني 6  

 23 الزيادين: الطاقة النووية ضرورة وطنية 7  

 23 توفيق نقيباً لتجار المواد الغذائية مجدداً  خليل الحاج 8  

 23 العمري : مليونا دينار خسائر الخزينة جراء توقف قطاع اإلسكان 9  

 23 *مسؤولة دولية تؤكد أهمية دعم األردن لمواجهة تحدي استضافة الالجئين 10  

 24 وقف أسهم شركات لم تزود البورصة بالبيانات المالية 11  

 24 "جيبا" تستضيف فريق عمل برنامج الخبراء الهولنديين 12  

 44 الطباع يؤكد ضرورة إيجاد شراكات مع القطاع الخاص الهولندي 13  

 44 *ورشة تعرض التجارب الدولية واإلقليمية في عمليات إصالح إدارة المالية الداخلية 14  

 على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي*الخبر أعاله غير متوفر   

 (18230) صحيفة الدستور

 22 عمان: جهود ملكية لتعزيز عالقات االردن االقتصادية مع الخارجتجارة  1

 1  وزير العمل: ال نية لتعديل قانون الضمان االجتماعي في الوقت الحالي 2

 1  سنوات 10" األحوال" تدرس اصدار جواز سفر لمدة  3

 4  الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية–االردنية مذكرة تفاهم لتأسيس الشركة  4

 21 شركة ريادية خدمات استشارات محاسبية وضريبية مجانا 100" انتاج" توفر لـ  5

 21  تجارة العقبة" تستضيف أكبر تظاهرة صناعية لخدمة متطلبات القطاع الصناعي والتجاري"  6

 

 (3930) صحيفة السبيل  

 4 "األعيان" يعيد "المسؤولية الطبية" و"البنوك" إلى "النواب" 1  

 5 المنتدى الزراعي الدولي.. فتح أسواق تصديرية وترويج للتكنولوجيا الزراعية 2  

 6 خبراء: القرارات االقتصادية األخيرة تسببت بعودة االعتصامات وإضرابات العمل 3  

   

 (4647) صحيفة األنباط  

 3 بدران: جهود ملكية لتعزيز عالقات األردن االقتصادية مع الخارج 1  

 5 أردنيا من دخول بغدادالسلطات العراقية تمنع وفوداً  2  

   

 ( 4923) صحيفة الغد  

 1ب  "قواعد المنشأ"االتحاد األوروبي يدرس طلبا أردنيا لشمول الصناعات الزراعية ب  1  

 1ب  %125مبيعات التذكرة الموحدة للمواقع السياحية تقفز  2  

 3ب  ي للمشتقات النفطية"اللوجستية" تبدأ التخزين االستراتيج 3  
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  1 Tax Law changes expected to be ready in May 1 

  3 Jordan, Palestine to establish joint agriculture venture - Momani 2 

  3 Gov’t adopts new security measures following series of bank robberies  3 

  3 TRC requests ban of Careem app from all networks  4 

  3 Sheyyab, Nigerian ambassador discuss cooperation in health 5 
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