
 

   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 25/4/2017ثالثاء ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16949) صحيفة الرأي

   3 تعليمات جديدة لدور الحضانات.. "والتنمية" تؤكد ان ال اساءات ألي طفل 1

وع قانون البنوك 2    4 "مالية االعيان" تناقش مشر

   4 *"اقتصادية النواب" تقر قانون الرقابة والتفتيش 3

ي باالحتياجات خالل رمضان 4
   7 "الزراعة": الخضار واللحوم تف 

5  
 
ونيا    7 *إصدار الشهادات الصحية إلكتر

   7 استئناف تصدير الخراف للكويت 6

   22 عقدة النمو االقتصادي/ د. فهد الفانك 7

ي المملكة أعاقت تحقيق االهداف الموضوعة 8
 
": تحديات امام المالية العامة ف ي    23  "النقد العرب 

   23 %4,1والتضخم  %2,4االمم المتحدة تتوقع نمو الناتج المحلي  9

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17875) صحيفة الدستور

: معدالت الدين توقفت عن الصعود 1 ي
   1 الملفر

وات والفواكه االردنية 2    7  الحنيفات: نسىع مع االمارات لتغيتر قرارها حظر دخول الخض 

كات الصينية الستغالل الفرص االستثمارية والحوافز المطروحة بالمملكة 3    22  القضاة يدعو الشر

ونيا 4    22  " الضمان" تتيح للمنشآت تعديل بيانات االتصال الخاصة بها الكتر

   23 " االستثمار" تتوجه للتوسيع شبكة االعفاءات وتسهيل اجراءات االستثمار 5

   

   (3625) صحيفة السبيل

ي والفريق االقتصادي الوزاري يزورون  1
   3 «الملكية»الملفر

   4 نقيب محطات المحروقات: من المبكر التنبؤ بارتفاع أو انخفاض أسعار المحروقات 2

   4 الحكومة تنوي رفع رسوم فحص األدوية والمستلزمات الطبية 3

   

   (4290) صحيفة األنباط

ي  1
 
   2 رئيس الوزراء: أزمات المنطقة أثرت سلبيا عل االقتصاد األردب

ي  2
 
" يرهق االقتصاد األردب    5 إلغاء "اإلجراء التصحيحي

   13 توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء مجلس أعمال "طريق الحرير" 3

ي  4
اوات األردنية والزراعة تنف  اد الخض     14 بالوثائق ... اإلمارات تحض  استتر

: حريصون عل التعاون وتعميق العالقات االقتصادية مع األردن 5 ي
   15 رئيس المجلس الصين 

   

   ( 4567) صحيفة الغد

فة لطبقة األوزون %20البيئة": األردن تخلص من " 1    9أ  من المواد المستت  

ي  2
 
ات التجميل تبلغ اعل مستوى ف    1ب  أعوام 5مستوردات مستحض 

 لألردن قبل نهاية  182 3
 
 يابانيا

 
   1ب  2017مليون دوالر قرضا

ي عمان السبت 4
 
   3ب  المؤتمر االقتصادي الدولي الثالث يلتئم ف

ي  5
 
ي القطاع المضف

 
   3ب  قندح: البنوك المركزية ترسي أنظمة الحكومة ف
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    3ب  %29-5سلعة من  49تخفض أسعار "االستهالكية المدنية"  6

   3ب  "المركزي" يمدد أوقات عمل أنظمة الدفع ساعة إضافية 7

صأبو الراغب يبحث العال 8 ة قت     3ب  قات التجارية مع سفتر

   

   (4000) صحيفة الديار

ف موازنة األردن 1 : كلف الالجئير  السوريير  تستت   ي
   2 الملفر

   4 حملة لزيادة الوعي بسالمة األغذية 2

   

The Jordan Times (12619)                                                                                                                        Page    

2 Hneifat to meet UAE ambassador over reported vegetable ban 1   

3 PM, ministerial team visit RJ 2   

3 JIC seeks to boost investment climate 3   

3 Stakeholders discuss turning SDGs into regional policies  4   

3 JRF, Four Seasons Hotel sign women’s empowerment deal 5   

4 Hungarian trade exhibition offers opportunities for Jordanian businesses 6   

4 IWF Jordan organises branding workshop for women  7   
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