
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/1/2017ثالثاء ال
   الصفحة                                                                                                                              (16865)  صحيفة الرأي

   26 "تجارة عمان" توقع اتفاقية إلنشاء مركز المؤتمرات والمعارض 1

   10 دعم ملكي لوضع الملكة عىل خارطة السياحة العالمية 2

   10 كرنفال العقبة يحول مسار السياحة للداخل 3

   25 مليون دينار دعم اسطوانة الغاز سنويا 66 4

ونية الشهر الجاريملي 141 5    25 ون دينار الدفعات االلكتر

ي بخمس سنوات 650 6    26  مليون دينار خسائر قطاع النقل التر

   27 "صناعة االردن" و"افاق" تقيمان أكتر ملتقر للصناعات الكيماوية 7

ي لرفع سوية منتجاتهم 8
 
   27 المحروق: جهود الملك شكلت فرصة ألكتر من ألف مصنع أردن

  250العمري يطالب بتوحيد رسوم تصاري    ح العمل لتصبح  9
 
   48 دينارا

اء انظمة الطاقة المتجددة 10 : "صناعة عمان" تدعم المصانع لشر    48 الحمصي

   

   (17791) صحيفة الدستور

م اتفاقية خدمات التصاميم 1    22  " تجارة عمان" تتر

ي قوي ومنيع  2
 
   1  % من السلع لن يتم المساس بها70االقتصاد االردن

ي : مراعاه مصالح الناس وانجاز معامالتهم دون تأخت   3
   1  الملقر

   1  عامل من " الملكية" 400" العمل النيابية" تناقش قرار تشي    ح  4

   21  تشديد الرقابة الحكومية عىل التجار مطلب ملح لضبط انفالت االسعار 5

ي خالل  630 6    22  سنوات 5مليون دينار خسائر قطاع النقل التر

   

   (3553) صحيفة السبيل

   7 توقع اتفاقية إلنشاء مركز المؤتمرات والمعارض"تجارة عمان"  1

   5 الرخاء" تبحث مع مدير الجمارك قضايا تهم التجار والصناعيي   " 2

   6 حمالت مقاطعة البيض والبطاطا وإغالق الهواتف تستحوذ عىل تفاعل المواطني   عىل مواقع التواصل 3

   6 2016مليار دينار خالل  1.1صادرات المملكة الزراعية والغذائية تتجاوز  4

ي الدواجن" يدعو إىل مقاطعة المغالي   باألسعار" 5    7 مرنر

   

   (4206) صحيفة األنباط

   6 جراد: حريصون عىل تعزيز العالقات مع المملكة العربية للتحكيم التجاريأبو  1

   12 مليون فرنك سويشي 100األردن لتطوير المشاري    ع السياحية ترفع رأسمالها  2

   

   ( 4483) صحيفة الغد

   3ب   "تجارة عمان" اتفاقية لتصميم مركز المؤتمرات 1

   1ب   فريز: االردن يبذل قصارى جهده لتعزيز التعاون االقتصادي مع فلسطي    2

   3ب   الصعوب: إعادة هيكلية خطوط النقل لتتناسب مع الطلب 3

ي  4
   3ب   سيف: الصي   توافق مبدئيا عىل تمويل محطة الكهرباء من الصخر الزيتر
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   3ب   بإعادة دراسة السقوف السعرية لمادة بيض المائدة"المستهلك" تطالب  5

   3ب  %5.4أسعار تجارة الجملة تنخفض  6

   

   (3928) صحيفة الديار

 للمؤتمرات 1
 
ئ مركزا    8 تجارة عمان تنشر

   2 ألف أرسة عفيفة 30مساعدات مالية ل   2

اء انظمة الطاقة المتجددة 3    8 صناعة عمان تدعم المصانع لشر
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1 Gov’t to generate revenues through tax hike on non-essentials 1   

3 Mulki urges facilitating customs, land registration procedures  2   

4 Boycott of table eggs, potatoes had minor effect on prices, unionists say 3   
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