
             
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

24/4/2019األربعاء   

لصفحةا                                                                                                                                   (17664) صحيفة الرأي  

 3 لجنة األمانة في فيضان وسط البلد.. ما زالت تبحث األسباب 1

 32 *طلب على االستثمار في البترا نتيجة النشاط السياحي 2

 33 *هميسات: المناطق الحرة والتنموية تدعم االقتصاد الوطني بنصف مليار سنويا 3

 33 الزيادة على مناولة البضائع العامة في ميناء العقبة 42% 4

 33 نسور رئيسا تنفيذيا للبوتاسال 5

 33 *هيئة عامة لشركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار 6

 60 تابع واقع النقل وجاهزية األسواق قبيل رمضانتجارة العقبة ت 7

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18587) صحيفة الدستور

 1  سلعه من سوريا 194حظر استيراد  1

 1  للمياه عن المواطنين في رمضانال قطع  2

 1  بنوك توافق على تأجيل األقساط خالل رمضان وأخرى اعتذرت 3

 1  جلس ادارة مستثمري قطاع االسكانحل م 4

 17  القتصاديةبدء استقبال طلبات االستفادة من برنامج تسريع نمو المشاريع ا 5

 19  البنك العربي يتيح لعمالئة تأجيل أقساط القروض الشخصية والسكنية بمناسبة شهر رمضان 6

 

 (4193) صحيفة السبيل

 1 ارتفاع الدين العام في الربع األول من العام 1

 3 صناعة عمان: نسعى لتعزيز مفهوم اإلعالم الصناعي 2

 4 ترجيح رفع أسعار المحروقات نهاية نيسان الحالي 3

 

 (5005) صحيفة األنباط

 7 عن الملك شحادة يفتتح المؤتمر السنوي للشرق األوسط وأفريقيامندوبا  1

 7 اتفاقية لتوسعة رابعة لمدينة الحسن الصناعية 2

 7 زواتي تطلع على سير العمل بالمفاعل األردني للبحوث والتدريب 3

 

 ( 5281) صحيفة الغد

-8أ  العالقات األردنية السورية إلى أين 1

9-10 

 1ب   لجنة حكومية تدرس تقديم تسهيالت جديدة لمنح الجنسية للمستثمرين 2

 1ب  الغرايبة: إطار تشريعي يسهل طريق رواد األعمال العام الحالي 3

 1ب  زيادة الطلب على أسطوانات الغاز خالل المنخفض 30% 4

 3ب  لتنشيط السوق خبراء: تأجيل أقساط القروض جزء من الخدمات المصرفية مبادرة حكومية 5

 3ب  المؤشرات العالمية معيار األداء/ خالد الوزني 6
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The Jordan Times (13226)                                                                                                                        Page  

1 Crown Prince urges Irbid’s leading youth to persist in determination  1 

1 House panel calls for expelling Israeli ambassador, revisiting peace treaty  2 

3 Aqaba ports handled 4.7m tonnes of shipments in four months  3 

3 Local company signs JD4m deal to build fourth phase of Al Hassan Industrial Estate  4 

4 Saudi Jordanian Investment Fund reviews achievements, plan  5 
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