
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/4/4104الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                 ( 05851)  صحيفة الرأي

 40 منشأ 4404تصدر " تجارة عمان "  0

 0  مضاعفة رسوم تأشيرات الدخول الفردية الى المملكة 4

 4 السياحة من اهم ركائز االقتصاد الوطني: القطامين  3

 1 تقر اعفاءات جمركية للمؤسسات في المناطق التنموية" اقتصادية النواب"  4

 1 رسالة نيابية الى رئيس الوزراء حول الطاقة المتجددة 5

التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول اآلمن الى المياه وال بد من التوازن بين االهداف : االمير الحسن  1

 الواقعية والطموحة

40 

 44 النسور وبكري يتراسان اجتماعات اللجنة العليا االردنية السودانية 7

 

 (01783) صحيفة الدستور

 11 شهادة منشأ خالل الربع االول 4404تصدر " تجارة عمان"  1

 1 مجلس الوزراء يغلظ عقوبة سرقتي السيارات والمواشي 2

 1  عدم منح تراخيص جديدة لمنشآت تقدم االرجيلةتؤكد " االمانه"  3

 8 حول مضامين التوجيهات الملكية للحكومة بوضع تصور مستقبلي لالقتصاد للسنوات العشر المقبلة" الدستور" ندوة  4

 11 تستضيف وفد غرفة التجارة والصناعه االسترالية العربية" تشجيع االستثمار"  5

 18 4103ألفضل شركة عائلية لعام " دن ارنست ويونغ االر" ميشيل الصايغ يفوز بجائزة  6

 

 (5401) صحيفة العرب اليوم

 04 شهادة منشأ 4404تصدر " تجارة عمان"  1

 05 مليون دوالر تحويالت العمالة الوافدة الى الخارج 411 2

 05 مدير عام الجمارك يلتقي نقيب تجار المواد الغذائية 3

 

  (3475)  صحيفة الغد

 0ب  %71يرتفع " الهايبرد"تخليص سيارات  1

 3ب  قطعت شوطا كبيرا في مشروع الصخر الزيتي" شل األردن: "ميسين 2

 8ب  %04صادرات المملكة من األلمنيوم تنخفض  3

 8ب  تحذير من التقليد في العالمات التجارية 4

 

The Jordan Times (11691)                                                                                                                        Page  

3 Jordan, Sudan sign 19 agreements  1 

3 India, Jordan explore ways to foster cooperation  2 

10 Rushoud highlights investment opportunities to Australian delegation  3 

10 Ready-made clothing industry tops list of exports  4 
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