
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/5/2017خميس ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16958) صحيفة الرأي

   2 اتفاقية اردنية فرنسية لتعزيز فرص العمل 1

ز النمو االقتصادي للسنوات الخمس القادمة 2    3 اطالق خطة تحفي 

ام بتوصيات مجلس السياسات 3 ز    3 الحكومة تقر خطة النمو االقتصادي وااللي 

ي آذار 12,6 4
ز
   21 مليا دينار موجودات البنك المركزي ف

 عىل مؤشر العولمة 5
ً
   21 االردن الرابع عربيا

كة صناعية تستفيد من قرار إلغاء تعرفة الحمل االقىص 800 6    21  شر

   22 الصفدي: مناقشة تقارير ديوان المحاسبة غي  مسبوق 8

ي تساهم  10
كات الريادية الت  ي يشيد بتكريم الشر

ز
ي الحوران

   40 *بنمو االقتصاد الوطتز

يعي  11    40 مرصفيان: اختيار المملكة إلقامة المؤتمرات دليل عىل الثقة بنظامها التشر

وقراطية مسؤولية خروج رأس المال العقاري 12    40 مقاولون يحملون البي 

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17884) صحيفة الدستور

ز  7.6 1 ز السوريي     1 *مليار دوالر الكلفة المالية المقدرة لتغطية احتياجات الالجئي 

ات الحج 2 ز ببيع تأشي     1  االوقاف: إجراءات قانونية بحق المتورطي 

اد ومناولة المواد الغذائية الرمضانية 3    6 العقبة االقتصادية تؤكد الجاهزية لتسهيل استي 

ي  4
ز
ي لمليار دوالر-طموحات بوصول التبادل التجاري األردن

   21  الفلسطيتز

   24 ص منطقة صناعية مؤهلة للمستثمرين الهنوديالور: توجه لتخص 5

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

   (3633) صحيفة السبيل

   3 «بروتوكول باريس »تطالب بإعادة صياغة « صناعة عمان » 1

ي «: الزراعة » 2    4 شاحنات الخضار والفواكه المحلية تعير بسالسة إىل الخليج العرنر

   4 "المستهلك" تحذر من معلومات مضللة حول فرض رسوم إضافية عىل السمك 3

   4 شحنة القمح مثار الجدل صالحة لالستهالك«: الغذاء والدواء» 4

ي المدارس والحضانات ورياض األطفالآالف دينار غرامة ال 3 5
ز
ز ف    5 تدخي 

   

   (4299) صحيفة األنباط

   3 السياحة تلزم المنشآت بتعزيز إجراءات السالمة العامة 1

ي  2
ز
ز المقبل -منتدى أعمال اردن صي االثني     15 قير

   

   ( 4576) صحيفة الغد

ز سورين 1 ز والجئي     7أ اتفاقية لتعزيز فرص العمل لشباب أردنيي 

ي الخليل 80 2
ز
كة أردنية تشارك بمعرض الصناعات ف    8أ  شر

ة 3 : تحديات "الفوسفات" يمكن تحويلها لفرص نجاح كبي  ي
   8أ  الملق 

   9أ  خطة تعزيز الرقابة الزمنية عىل المنتجات الزراعية"الغد" تنفرد بنشر  4

   9أ  الحنيفات يؤكد أهمية المحافظة عىل سمعة المنتج الزراعي  5

   9أ  الخياط يؤكد أهمية التعاون مع منظمات دولية بيئية 6
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   10أ  استعدادات الستضافة المؤتمر االقتصادي العالمي بمنطقة البحر الميت 7

ي قطاعي الطاقة والنقل 8
ز
اتيجية ف ز تدعم مشاري    ع اسي     1ب  مصادر: الصي 

    3ب  لدوىلي لمواجهة أعباء اللجوءالفاخوري يحذر من التداعيات السلبية لضعف التمويل ا 9
  

   (4008) صحيفة الديار

وت 1 ي عمان وبي 
ز مدينت     5 بحث التعاون بي 

   

The Jordan Times (12626)                                                                                                                        Page    

1 Plan launched to stimulate economic growth over 5 years 1   

2 Cypriot delegation to open bilateral business council  2   

3 Families spent JD 1,000 more than they earned in 2015 - NGO 3   
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