
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 28/11/2017ثالثاء ال
 الصفحة                                                                                                                                   (17159) صحيفة الرأي

 1 مليون دينار 171مليون أردني يستحقون الدعم المقدر بـ 5.2 1

 2 مباحثات اردنية أميركية تركز على التعاون االقتصادي وتجديد مذكرة التفاهم 2

 5 هو التحدي األكبر والحل بـ "نمذجة" العالقة بين القطاعينالرفاعي: االقتصاد  3

 5 *لجنة برلمانية تبحث تعزيز العالقات مع االمارات 4

 24 حماية الطبقة الوسطى/ عصام قضماني 5

 25 أبو الراغب نائباً لرئيس منظمة اتحاد األعمال 6

 25 لود يحرم المملكة من ماليين الدنانيرصناعة الزرقاء: توقف دباغة الج 7

 48 إطالق دليل تقييم وتحسين ممارسات الحكومة في القطاع 8

 

 (18084) صحيفة الدستور

 1 فعاليات اقتصادية تناشد الحكومة تمديد قرار منح االعفاء لرسوم نقل ملكية الشقق 1

 1  اتفاقيتان إلنشاء مطار ومركز لوجستي في المفرق 2

 

 (3804) صحيفة السبيل

 5 بالمئة من المجتمع 75نواب واقتصاديون يطالبون بآلية إليصال الدعم لمستحقيه الذين يتجاوزون  1

 7 مليون دوالر سنوياً  168حداد: الزيتون يرفد االقتصاد الوطني ب  2

 

 (4500) صحيفة األنباط

 14 شحادة: وجود المطار سيعزز الصادرات األردنية لألسواق المجاورة 1

 14 أصحاب محال خلوية يشكون عجزهم عن ترخيص محالتهم 2

 15 ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية 3

 15 مسؤولة متوسطية: تمكين المرأة شرط مسبق لتحقيق النمو واالزدهار االقتصادي 4

 

 ( 4776) صحيفة الغد

 1ب  مليون دينار سنويا على مدار عقد 300الحكومات قفزت باإلنفاق بمقدار  1

 1ب  مليون دينار في مشروع الموازنة لبرنامج إنشاء الطرق 37.5 2

 1ب   في السنوات الثالث المقبلةمليون دينار مخصصات إلنشاء "جمرك عمان الماضونة"  23 3

 2ب   مليون دينار عطاءات "االتصاالت" خالل العام الحالي 20 4

 3ب   مركبات "الهايبرد" الحكومة تدرس إلغاء إعفاء 5

 

The Jordan Times (12798)                                                                                                                        Page  

1 ‘Amman-Baghdad bus trips resumed’ 1 

1 Stakeholders sign deal with US firm to build Mafraq airport, logistics centre  2 

2 ‘98 per cent of charities do not cover employees with SSC’  3 

4 Queen Alia airport witnesses rise in passengers, cargo movement  4 
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