
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 26/4/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16949) صحيفة الرأي

1   
 
   22 موضة العرص/عصام قضمان

   23 ة الذروة" عىل المصانع والفنادق حت  نهاية العامإلغاء تعرفة الحمل األقىص "فت   2

   23 الحكومة نجحت بالستر عىل الطريق الصحيح بتخفيض العجز 3

  االنتخابات الفرنسية١ديرانية: اليورو يرتفع  4
 
 بنجاح حزب الوسط ف

ً
   24 ٪ مدفوعا

  العقبة 5
 
   24 أبو غزالة يقر مجموعة من المشاري    ع التنموية ف

: تنفيذ مسح السكان والصحة األرسية ..أيلول المقبل 6    24 الزعت  

   25 الصعوب: وزارة النقل صاحبة الوالية برسم سياسات النقل لتوفتر خدمات نوعية وآمنة 7

  تزيد االستثمارات وفرص العمل 8
 
ون    25 * تطوير بيئة الدفع االلكت 

  بالمملكةبربور: " 9
 
  شبكة الحماية المرصف

 
اتيج   ف يك است     25 ضمان الودائع" رسر

   44 حماده يدعو الحكومة لحل مشكلة العمالة الوافدة للمزارعير   10

  االرباح وراء تراجع مؤرسر البورصة 11
ان ماليان: غياب السيولة وعمليات جت     44 خبتر

   حيفة الرأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لص

   (17876) صحيفة الدستور

   1  " الزراعه" : منتجاتنا سليمة وحجم صادراتها دليل جودتها 1

   3 مليار حجم االستثمارات السياحية الجديدة ١6عناب:  2

   

   (3626) صحيفة السبيل

   252ارتفاع الدين العام بقيمة  1
  شباط الماض 

 
   1 مليونا ف

  بورصة عمان ل  2
 
   4 مليون دينار 6.5تراجع حجم التداول ف

  الزرقاء 3
 
   7 مطالبات بتشديد الرقابة عىل المقاه  ف

   

   (4291) صحيفة األنباط

   9 "األمانة": وقف تعبيد الشوارع الرئيسية خالل ساعات الدوام الرسم   1

" خالل الرب  ع األول من  3.5 2  
   13 20١7مليون دينار خسائر "الصخر الزيت 

   14 اإلحصاءات العامة تنفذ مسحا للسكان والصحة األرسية أيلول المقبل 3

   15 بالزرقاء منذ بداية العام ١١١مؤسسة غذائية وإيقاف  36أغالق  4

   

   ( 4568) صحيفة الغد

   4أ   الفايز يؤكد أهمية مساعدة األردن بإقامة استثمارات 1

فة مع زيادة الحواالت  2   محال الصتر
 
   1ب   طلب قوي عىل الدينار ف

   

   (4001) صحيفة الديار

وع الطاقة الشمسية بالعقبة 1    2 افتتاح مشر

   2  معرض للمنتجات الهنغارية بعمان 2

   

The Jordan Times (12620)                                                                                                                        Page    

1 UAE says vegetable ban 'precautionary' as Jordan reaffirms commitment to 

international standards 
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3 HCD, Barcelona Municipality discuss integration, empowerment of disabled people  2   

3 Taxi drivers stage protest against ride-hailing apps 3   

10 CBJ payment system working hours extended 4   
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