
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/4/2017ثالثاء ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16928) صحيفة الرأي

   26 مراد: األردن يسىع لتطوير عالقاته التجارية مع تايلند 1

   2 الحكومة تحيل لمجلس النواب "المعدل لقانون البلديات" 2

: نسىع لتطوير عالقاتنا االقتصادية مع االردن 3 ي
   2 السفير الصين 

ا: مطالب بتسهيالت للسياحة لدعم جهود تروي    ج المدينة 5    8 البير

ي  مهمة 6
 
ي بروكسل/ عصام قضمان

 
ي ف

   24 الملقر

يالك االطفال والرطب وزيوت السيارات 7 يبة عىل سير    25 تنسيب بإعادة النظر بنسب الض 

ي عمان العام المقبل 8
 
ي إلعادة االعمار" يعقد اجتماعه ف ي "االورون 

   25 مجلس محافظ 

امها بتعهداتها السابقة بتصدير الغاز المسال اىل األردن 9    25 مض تؤكد الير 

ي األردن»اختتام فعاليات معرض  10
 
ي الجامعة األردنية« صنع ف

 
   26 ف

ي بفضل "االنشاءات" و" التجارة العامة" 11
 
ي كانون الثان

 
   26 ارتفاع تسهيالت البنوك االئتمانية ف

اء: اعادة اعمار سوريا يتطلب  12    27  مليار دوالر  200خي 

ي بير  هيئة االستثمار و"تطوير معان" 13
 
   27 اتفاقية لتطوير المجمع الشمسي الثان

ي  130 14
   48  مليون دينار مستوردات االلبسة واألحذية للموسم الصيق 

   48 ميغاواط 1000مسؤولون: تنفيذ مشاري    ع طاقة متجددة بقدرة  15

ي ماليير  دينار الدفعات  5 16
ونية العام الماض     48  النقدية اإللكير

كم" للرب  ع االول 449 17    48 مليون دينار المدفوعات عي  "أي فواتير

   48 صناعة عمان تصدر دليال ألسس التصنيع الجيد لمواد التجميل 18

   

   (17854) صحيفة الدستور

   22 مراد: االردن يسىع لتطوير عالقاته التجارية مع تايلند 1

وعات االنتاجيةرئيس" تجارة عمان" يدعو اىل مبادر  2    22 ة مضفية عربية لتمويل المشر

ي عىل مختلف المستويات 3
 
يطان ي الي 

 
ي وماي يبحثان تعزيز التعاون االردن

   3 الملقر

ي العقبة 4
 
كي يبحثان الفرص االستثمارية ف

يدة والسفير الير    3 الشر

ي الملك يطلق حالة اقتصادية ن 5    5 موذجية تؤسس لواقع إيجان 

ورة ايجاد حل إلشكالية نقص الحافالت 6    7 السياحة الوافدة" تطالب بض 

   21 2030ورش عمل حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة  7

   

   (3607) صحيفة السبيل

   - مراد: نسىع لتعزيز عالقاتنا التجارية مع تايلند 1

لمان تفرض نفسها من جديد عىل« رفع األسعار»عقدة  2    3 أجندة الي 

ين والسوالر 77 3 ي البي  
   4 مليون دينار إيرادات متوقعة للخزينة من قرشر

ي تحميل الركاب 4
 
ي التاكسي ف

   6 مواطنون مستاؤون من مزاجية وانتقائية بعض سائقر

   7 2020"سلطة العقبة" تسىع الستقطاب مليون سائح بحلول عام  5

   

   (4269) صحيفة األنباط

 ارسائيلية ومضية غير صالحة لالستهالك 1
ً
   5 مزارعون: تجار يستوردون أسماكا

   6 "جمعية تدريب وتأهيل المرأة" تسىع لدخول سوق العمل ومحاربة الفقر 2
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   9  مستثمرون وتجار غاضبون عىل غرفة تجارة العقبة 3

ي  %40تراجع مستوردات "المصفاة" من المشتقات النفطية  4
   13  العام الماض 

   

   ( 4546) صحيفة الغد

   1ب  أشهر 4مصدر: فتح معي  طربيل خالل  1

   1ب  مليار دوالر حجم المنح المتوقع العام الحاىلي  2.8 2

ي  3
 
اء: تراجع االستهالك واإلنتاج وراء انخفاض النمو االقتصادي ف    1ب  2016خي 

   2ب  "الصناعة" تض عىل إلغاء المقاصة المالية بير  المخابز والمطاحن 4

   2ب  % 0.5بورصة عمان تنخفض  5

   

   (3982) صحيفة الديار

   1 قلة االنتاج وراء ارتفاع اثمان الخضار 1

   

The Jordan Times (12602)                                                                                                                        Page  
  

1 King meets UK premier over ties, region 1   

1 Arab Bank ‘confident’ US top court will dismiss collective suit 2   

2 Jordan signs climate change cooperation agreement with Bangladesh  3   

2 e-FAWATEERcom records JD449m of payments in first 3 months of 2017 4   

3 Maan Development Zone to see 12,500-dunum extension * 5   
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