
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/5/2017ثالثاء ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16956) صحيفة الرأي

   3 *مليار دوالر ليؤشر للثقة العالية باالقتصاد 1.7وزير المالية: اكتتاب "يور وبوند" زاد عن  1

كات الحج يحملون عىل "األوقاف" و  2    8  يكشفون أسباب ارتفاع التكاليفوكالء شر

   14 "الزراعة": االستمرار بأخذ العينات الواردة لألسواق المحلية 3

ات المناخية وراء تراجع القطاع الزراع   4    14 التغير

5   
 
   24 أزمة مصطنعة/ عصام قضمان

يبة  6    25 % عىل السجائر المستوردة 15فرض ض 

  شباط 7.5 7
 
   26 مليار دينار النقود االحتياطية لـ " المركزي" ف

: قرارات حكومية ترفع أسعار األلبسة  8    26 % 10القواسم 

اوح ما بير   9  إىل  250عقوبات بحق المخالفير  تير
ً
   26 آالف دينار 10دينارا

   27 *اهتمام هندي بتعزيز التعاون االقتصادي مع األردن 10

   48 % 20النخيل رسوم جمركية عىل زيت  11

   48 78سلعة وثبات  16"المستهلك": ارتفاع أسعار  12

   48 % 0.4الرقم القياس  ألسعار تجارة الجملة ينخفض  13

   48 % 15زيادة صادرات األغنام الحية للخليج  14

   

   (17882) صحيفة الدستور

   1 إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس األمة اعتبارا من االحد 1

   1 بدء استيفاء رسوم" طابو المركبات" على الوكاله غير القابله للعزل 2

   1  يات المبيدات" الزراعه" : نتبع أعلى المعايير الدوليه بمراقبة متبق 3

   21 الضريبة تدعو المكلفين لتحديث عناوينهم وارقام هواتفهم 4

   21  كرمول: تنشيط االستثمار يتطلب اشراك المستثمرين او من يمثلهم بالقرارات االستثمارية 5

   24  افتتاح الملتقى االقتصادي االردني الهندي بالعاصمة الهندية 6

   

   (3631) صحيفة السبيل

   4 أجهزة حديثة وتلغي مبيدات الزراعة" تشغل مختبرات على مدار الساعة وتشتري" 1

   4 "الغذاء والدواء": فحص الخضار المصدرة من اختصاص "الزراعة" 2

   4 الحمصي يدعو اللتقاط الرسائل الملكية بتخفيف األعباء على المواطنين 3

   6 بورصة عمان توقف أسهم شركات لم تزودها بالبيانات ربع السنوية 4

   7 ورشة عمل حول سبل تصدير المنتجات الغذائية للسوق األمريكية 5

   7 مليون دينار أرباح المصفاة في الربع األول 7.8 6

   

   (4297) صحيفة األنباط

   4 الحنيفات: يبحث سبل ترويج المنتج الزراعي 1

   4 "صحة النواب" تناقش اللغط الذي أثير حول شحنة القمح المستوردة 2

   13 مليون دينار الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء الشهر الماضي 16 3

   14 جمعية المستثمرين تدعو لمواجهة التحديات التي تعوق االستثمار 4

   15 "سياحة النواب" تدعو لتسهيل إجراءات دخول السياح 5
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   ( 4574) صحيفة الغد

يات االقتصادات العالمية 1    6أ  الغزاوي: ما واجهه سوق العمل من تحديات تنوء بها كير

  عمان مباحثات واشنطن ألداء االقتصاد  3
 
" تستكمل ف    3ب   بعثة "النقد الدوىل 

   3ب   للطن دينار  1.20الحكومة تخفض سعر الطحير  المدعوم  4

   

   (4006) صحيفة الديار

   6 نقابة العاملين بالكهرباء تنتقد عد إقرار تعديالت قانون العمل 1

   

The Jordan Times (12624)                                                                                                                        Page    

1 Fakhoury meets US administration over bilateral ties, US support 1   

2 PM to open 22nd Arab Int’l Cement Conference  2   

3 Sheep exports increase by 15 per cent in first quarter 3   

3 Gov’t raises fuel prices  4   

3 Global Concessional Financing Facility to finance $248m to support health, sewage 

projects — Planning Ministry 
5 

  

3 Cabinet approves new daily Arabic newspaper 6   

3 Cabinet approves port and logistics centre project 7   

3 Private sector labs to begin testing fruits, vegetables for pesticide residues 8   

4 Egypt’s increased fish export tax leaves Jordan on the hook 9   

10 Arab Bank reports $218.2m in net profit in Q1* 10   
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