
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 01/4/4104الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (06851)  صحيفة الرأي

 4 توافق على مقترح بخصوص استرداد أراضي للخزينة" االقتصادية النيابية" 0

 4 أزمة شاحنات على جسر الملك حسين 4

 8 %011يرفع نسبة تمويل المشاريع الصغيرة " التنمية والتشغيل" 1

 8 مساع عربية لتوحيد أسس التسجيل وتشجيع البحوث والدراسات الدوائية 4

 40 السفير الباكستاني يدعو إلى االرتقاء بالعالقات االقتصادية مع األردن 6

 40 ألوسطمؤتمر في البحر الميت يناقش التطورات االقتصادية في منطقة الشرق ا 5

 44 السفير الكايد يدعو مجتمع األعمال الكويتي لزيادة استثماراته في األردن 7

 44 األردن يصدر سندات بقيمة مليار دوالر في تموز 8

 41 الجاري 05" استراتيجيات النهوض باالقتصادات العربية"مؤتمر مصرفي عربي تحت عنوان  9

 

 (05791) صحيفة الدستور

 1 تحسن مؤشرات االقتصاد االردني العام الحالي: البنك الدولي  1

 8 وصالحية اعادة المنتجات المخالفة" الضابطة العدلية" تطالب بمنحها " المواصفات "  2

 11  مليون دينار 51فنادق في العقبة بقيمة  01اتفاقية إلنشاء  3

 11 4101طنا عام  054انخفاض انتاج المملكة من العسل الى  4

 18 تعزيز مبدأ الحوكمة في الشركات عنصر رئيس لتحقيق مناخ استثماري جاذب 5

 

 (6940) صحيفة العرب اليوم

 04 الحاليفي اول شهرين من العام % 41االيرادات المحلية تنمو  1

 04 اتحاد المصارف العربية ينظم مؤتمره السنوي في عمان 2

 04 4104الف سيارة في الربع االول من عام  4136المملكة تستورد  3

 06 النفط العراقي منقطع عن األردن منذ خمسة اشهر 4

 06 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 930 5

 

  (1484)  صحيفة الغد

 1ب  4141مباحثات أردنية أميركية لتحديد المساعدات االعتيادية حتى  1

 1ب  استمرار تسليم الدعم النقدي حتى نهاية نيسان 2

 1ب  لعربالمملكة تعرض تجربتها في مجال إصالح دعم الطاقة لوزراء المالية ا 3

 2ب  "التمويل األصغر"ناصر الدين يدعو الحكومة لدعم  4

 2ب  األردنية لمصدري األلبسةفاخوري رئيسة للجمعية  5

 4ب  "العقبة اإلقتصادية"في " تجارة تركية"خبراء يطالبون بدراسة عميقة آلثار إنشاء منطقة  \تقرير اقتصادي  6

 8ب  %58مستوردات المملكة من السكر ترتفع  1
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2 France contributes 500,000 euros to WEP’S food assistance for Syrian refugees  1 

3 French soft loan to support water sector  2 

3 2014 SME budget increases by 100%- Freij  3 
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