
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16957) صحيفة الرأي

اء أجهزة لفحص المنتجات الزراعية بما يتوافق مع الدول المستوردة 1    4 حنيفات: شر

ن السوق المحلية 2 اد مواش حية.. و"الزراعة" تؤكد الحاجة لتأمير    4 انتقاد لقرار استير

   23 تزور العقبة لالطالع عىل استعداداتها لشهر رمضان« المواد الغذائية» 3

ي االردن 4
ن
شيد بتحديث القواعد لحماية المستثمر ف

ُ
" ي    23 "النقد الدولي

ن  5 ن ونظرائهم االوروبيير ن رجال االعمال االردنيير ي بروكسل ترتيب عقد لقاءات بير
ن
   23  القضاة يبحث ف

ي  6
ن
   23 اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير واقع النقل تعقد اجتماعها الثان

اء: دول خليجية ترفع أسعار المحروقات لتصحيح مسارها االقتصادي 7    24 خير

   24 هلسة يدعو ال اقامة بنك للتعمير يعنن بتمويل مشاري    ع االعمار بالدول العربية 8

يعات التمويلية لقطاع االنشاءات واالسكان 9    24 مؤتمرون يدعون ال تعديل التشر

   

   (17883) صحيفة الدستور

ات النمو بالرب  ع االول من العام الحالي  1
ي : تحسن ملحوظ بمؤشر

   1  الملق 

   1  " يقر مواد بقانون الرقابة والتفتيش عىل االنشطة االقتصادية" النواب 2

   1  دولة 50الخدام: منتجنا الزراعي آمن ووصل ال اكير من  3

ن والمستثمرين 4 ورة تسهيل اإلجراءات أمام المواطنير    2 الملك يؤكد ضن

ي مومباي 5
ن
ي الهندي ف

ن
   21 انطالق فعاليات ملتق  االعمال االردن

   

   (3632) صحيفة السبيل

ي المئة رسوم جمركية عىل الزيوت النباتية المستوردة 20 1
ن
   1 ف

ي للمقاوالت واالستثمار العقاري والمصارف 2    4 انطالق أعمال المؤتمر العرنر

   7 تقرر وقف استخدام المبيد عىل بعض المحاصيل زراعية« الزراعة» 3

   

   (4298) صحيفة األنباط

   6 صناعة عمان تثمن قرار فرض رسوم جمركية عىل مستوردات زيت النخيل 1

   14 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2833 2

   15 دعوات لتعزيز الصادرات األردنية لالستفادة من "طريق الحرير" 3

   

   ( 4575) صحيفة الغد

 دينار حجم االستثمار المحىلي بقطاع الزيتون 710مختصون:  1
ن    7أ   ماليير

دة من مرص ترتفع  2    1ب  %35األسماك الطازجة المسي 

   1ب  %3.2مؤشر أسعار الشقق ينخفض  3

   1ب   تمديد ترخيص مكاتب السياحة حن  نهاية أيار  4

   3ب   "صناعة األردن" تثمن فرض رسوم جمركية عىل زيت النخيل المستورد  5

   

   (4007) صحيفة الديار

ة مفاتيح النمو االقتصادي 1    2  عزايزة: المشاري    ع الصغير
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