
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 28/2/2017ثالثاء ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16893)
  

اد الخراف 1 ي الكرك يطالبون بوقف استير
 
   10 مربو أغنام ف

   26 برنامج تصحيح رخو/ د. فهد الفانك 2

   27 المملكة من أفضل الدول العربية عىل مؤشر حرية االستثمار 3

ي  ١٥٣٢"الصناعة": تحرير  4
 
   27  مخالفة منذ كانون الثان

ي 2016 5
 
   27 84.4 مليار دينار موجودات البنوك األردنية ف

ي ضبط األسعار« االقتصاد النيابية» 6
 
   28 تطلع عىل دور االستهالكية المدنية ف

ي الصناعية يوفر  7
 
ي مدينة الحسير  بن عبدهللا الثان

 
   28 فرصة عمل 50استثمار جديد ف

   28 البو: نسىع النطالقة جديدة لعالقات األردن التجارية مع فلسطير   8

ي التنمية واالستقرار" يناقش التنمية المستدامة ومكافحة االرهاب 9
 
كاء ف    28 "شر

   

   (17819) صحيفة الدستور

له أوال بأول 1    1 استحداث تطبيقات ذكية تمكن المواطن مراقبة فاتورة مي  

ي  7.8المركزي :  2
 
بير  ف    1 2016مليار دوالر الدخل السياحي وحواالت المغير

   21  رين االردنية" تؤكد جدوى إنشاء نافذه للتصدير" المستثم 3

ي برشلونه 4
 
ي المؤتمر العالمي لالتصاالت ف

 
   21  وزيرة االتصاالت تطلق أول جناح ف

   

   (3577) صحيفة السبيل

ي ... حاالته!!/  1
 
ي أحسن حاالته والمواطن ف

 
ي ف

 
   2 عبدهللا المجالي  الدينار األردن

   4 الحياري: لم يطرأ أي تعديل عىل تعرفة الكهرباء 2

ي قطاع تجارة األغذية 3
 
   4 دراسة تدعو إل إحالل العمالة األردنية ف

ي  8 4
 
بير  ف    5 2016مليارات دوالر الدخل السياحي وحواالت المغير

   7 السلع األردنيةاألردن والعراق يتفقان عىل معايير إلعفاء  5

ي برشلونة 6
 
ي المؤتمر العالمي لالتصاالت ف

 
ي ف

 
   7 شويكة تطلق أول جناح أردن

   

   (4234) صحيفة األنباط

كير  عىل الباحثير  عن العمل األردنيير  من الجنسير   1
ورة الير    4 الغزاوي يوعز بض 

   14  تفقان عىل معايير إلعفاء السلع األردنية المصدرة للعراقاألردن والعراق ي 2

   

   ( 4511) صحيفة الغد

": الدين  1    2ب  العام للمملكة تجاوز خطوطا حمراء"البنك الدولي

   3ب   يوما 30الحياري: لم تتم زيادة التعرفة الكهربائية وال تصدر فاتورة ألكير من  2

ونية 3 اك بخدماتها االلكير يبة" تدعو ال االشير    3ب   "الض 

   (3952) صحيفة الديار

   2 جلسة للتعريف بالحوافز اإلستثمارية 1
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ي يعرض األش للفقر 2
: التهرب التأمين     4 الصبيحي

   5 استثمار جديد بالكرك الصناعية 3

   

The Jordan Times (12572)                                                                                                                        Page  
  

1 IMF mission due in Jordan for second assessment of adjustment programme  1   

1 PM discusses investments with Saudi power company chairman  2   

4 ‘$7.8 billion recorded in tourism revenues, expat remittances’ 3   

4 Jordan, Chad discuss cooperation in healthcare 4   

4 Fakhoury, EU official talk cooperation  5   
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