
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 26/3/2017حد األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16919) صحيفة الرأي

ن عيىس حيدر مراد 1 / العي  ي    68 األردن والسعودية.. االنموذج العرب 

يك التجاري االهم لألردن 2 ن مراد: السعودية تعتب  الشر    - العي 

ي اربد 3
ن
   19 وقف استيفاء رسوم اللوحات اإلعالنية عىل الرخص التجارية ف

ي المفرق 4
ن
   19 مطالب باستحداث مديرية للسياحة ف

ي حول األزمة السورية 5
ن
وع قرار أردب    20 اعتماد مشر

/د. فهد الفانك 6
ً
   34 التحديات االقتصادية أوال

   35 الشهر المقبل %3-2ترجيح تخفيض المحروقات  7

انية االجمالية لخطة االستجابة األردنية  ٧٫٤ 8 ن    35 2019-201٧مليار دوالر المب 

  –السمرين: افتتاح المكتب الدائم لمجلس تنسيق األعمال السعودي  9
 
ي غدا

ن
   35 األردب

10 ٤  
 
ي المحىلي يوميا

ن
وب ن دينار الدفع االلكبر    35 ماليي 

ي  11
   36  بناء تحالفات تكنولوجية اقتصادية لدعم االقتصاد الوطنن

12  
 
ونيا ي االردن" تروج للصناعة الوطنية إلكبر

ن
   36 حملة "صنع ف

ي اربد 13
ن
   68 افتتاح مركز لتصميم األلبسة ف

ن إىل عدم المضاربة عىل العمالت األوروبيةدي 14    68 رانية يدعو المواطني 

يبية 15    68 * اإلعالن عن ائتالف اقليمي للعدالة الضن

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17845) صحيفة الدستور

ي  000االردن والسعودية  1 ن عيىس حيدر مراد –األنموذج العرب     22  العي 

ات" 2 ي طلب ارقام رسية لشبكات التواصل لـ " التاشب 
كية تنفن    1 السفارة االمب 

ي غدا 3
ن
   3  افتتاح المكتب الدائم لمجلس تنسيق األعمال السعودي األردب

ن من الصور الشخصية الستصدار البطاقة الذكية 4    10  اعفاء المواطني 

ي جمعية انتاج 5
ن
   21  حوامدة رئيسا لهيئة المديرين ف

ن النساء اقتصاديا وسياسيا من أكب  أولويات الحكومة ا 6    22  الردنيةوزير التخطيط : تمكي 

   

   (3599) صحيفة السبيل

يك التجاري األهم لألردن 1 ن مراد: السعودية الشر    - العي 

اد  3تصدير  2    5 طن كاكا 18آالف طن خضار ل"إرسائيل" واستب 

ازيلية المريضة لم تدخل المملكة 3    5 وزير الزراعة: اللحوم الب 

ي عمان 4
ن
اء: لهذه األسباب ترتفع المعيشة ف    7 خب 

   

   (4260) صحيفة األنباط

يك التجاري األهم لألردن 1 ن مراد: السعودية تعتب  الشر    13 العي 

ة تدعم اقتصاد الدول الغنية...!! / المهندس نائل المجاىلي  2    5 الدول الفقب 

ي اإلتصاالت  3 نامج تدريب وتشغيل خريج     13 إطالق المرحلة الجديدة لب 

   13 العبدىلي يستقبل أعضاء الجمعية األردنية للسياحة الوافدة 4

ازيل 5 اد اللحوم من المجازر المعتمدة بالب     15 مض تستأنف استب 
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   ( 4537) صحيفة الغد

يك التجاري األهم للمملكة 1    2ب  مراد: السعودية الشر

وع نظام لحض األصول الثابتة 2    6أ  "األمانة" تطلق مشر

   11أ  عناب: "معدل قانون السياحة" يحفز االستثمار 3

ا 100 4    1ب  مليون دينار فرص استثمارية بالببر

لية بأخرى "موفرة" 5 ن وع الستبدال األجهزة الكهربائية المبن    1ب  "صندوق الطاقة": مشر

ي  6
ن
اء: الحكومة مغرقة ف    1ب  تفاؤلها غب  الواقعي إزاء أرقام النموخب 

   

   (3974) صحيفة الديار

يك التجاري األهم لألردن 1 ن مراد: السعودية تعتب  الشر    4 العي 
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9 Historical Jordanian – Saudi ties growing/ By Issa Murad * 1   

1 IMF first review report expected in 2 months 2   

1 Educators urged to promote values of peace, coexistence 3   

3 8th batch of IWF women leadership enhancement program graduates 4   
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