
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/5/2017ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                                 (16962) صحيفة الرأي

   3 ٪ إىل االمارات ٣٥ارتفاع صادرات الخضار بنسبة  1

 لتطبيقه 2
ً
ن الصحي يناقش طرقا    4 مؤتمر التأمي 

ي المملكة ٦٠٠ 3
ن
   8  مليون دينار قيمة االستثمارات االسبانية ف

ي  4
ن
ي االثاث والسجاد اعالن/نداء اىل دولة رئيس الوزراء الدكتور هان ي االفخم من النقابة العامة لتجار ومنتح 

الملق 
 * والموكيت لرفع الظلم الذي لحق بتجار ومستوردي السجاد والموكيت بالمملكة

8 
  

ن االقتصادي/ د. فهد الفانكمالحظات أولية حول خطة  5    24 التحفي 

ي  6
ن
/عصام قضمان ي

" والحجز التحفظن ن ي "التحفي 
ن
   24 القضاء ف

ي الطاق المتجددة 7
ن
ي أهم االسواق العربية جاذبية لالستثمارات ف

ن
   25  األردن ثان

   25  ٪ بنهاية نيسان٦ارتفاع قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد  8

   25 ألف شقة مباعة خالل الثلث االول من العام الحاىلي  ١١٫٢ 9

ن االقتصادي ستضع االردن عىل مسار النمو المستدام 10    25 مختصون: خطة التحفي 

اتيجية الوطنية لإلحصاء تتماشى والخطط التنموية االقتصادية 11 : االسي  ي    26 الزعب 

   48 مناشدة إلعادة النظر بتحديد كميات السجاد والموكيت المستورد 12

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17888) صحيفة الدستور

   21  " تجارة عمان" تصدر فيديو تعريفيا حول خدماتها وانشطتها 1

   1 الطراونه : تحديد موعد " االستثنائية" بيد الملك وقد تعقد بعد " رمضان" 2

   1  الخدام: منتجنا الزراعي ضمن المواصفات العالمية 3

ن الطريق الرسي    ع مع االردن 4    1  تعزيزات عراقية لتامي 

ي المملكة 6
ن
   21  الور: وفود هندية وصينية متخصصة لالطالع عىل الفرص االستثمارية المتاحة ف

ن االقتصاد خارطة طريق واضحة للنمو االقتصادي  اكاديميان 7    22 خطة تحفي 

   

   (3636) صحيفة السبيل

يدة يبحث ونقابة تجار المواد الغذائية تسهيل االجراءات عىل حركة تدفق البضائع عي  ميناء العقبة 1    4 * الرسى

   5 * مزارعون يناشدون "االمارات" رفع الحظر عن المنتجات الزراعية 2

   5 * طن ليمون مستورد لعدم مطابقته للمواصفات 4٠"الزراعة": اتالف  3

4 " ن "المواصفات" و "اند رايي     6 * مذكرة تفاهم بي 

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة السبيل

   (4303) صحيفة األنباط

   5  الحنيفات: محاسبة كل مخالف لتعليمات التداول وتصنيع األسمدة والمخصبات الزراعية 1

ن العمل بالقطاع 2    13 الذنيبات: وزارة االتصاالت بدأت بالعمل عىل خطة لتحفي 

   14  الحموي: ال زيادة عىل أسعار القطايف 3

   

    (4580) صحيفة الغد

ن طريق "طريبيل" 1    1ب  مصدر: السلطات العراقية تبحث تأمي 

ي الثلث األول ٢7٠7"الصناعة" تحرر  2
ن
   1ب   مخالفات ف
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http://www.addustour.com/articles/955703-الطراونة-تحديد-موعد-
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ن االبتكار والريادة خالل الثورة الصناعية الرابعة 3 " يناقش تمكي     1ب  "االقتصادي العالمي

ي دعوات لتنفيذ "خطة النمو"  4
    3ب   عي  جدول زمبن

  

   (4011) صحيفة الديار

   1  الضمان: يتعذر زيادة رواتب المتقاعدين 1

   5  منتدى للطاقة المتجددة اليوم 2

   

The Jordan Times (12629)                                                                                                                        Page    

1 Farmers, exporters urge Gulf countries to delay vegetable ban 1   

2 Women break barriers, empower themselves in indigo cultivation  2   

2 Environmental NGOs urge seat at the table for policymaking 3   

3 3rd Arab renewable energy forum begins today 4   

3 Metrology agency signs MoU with global safety firm  5   

3 Free press basis of participatory democracy, tool to hold governments accountable — 

Fontana 
6 

  

4 Microfinance loans grow in Q1 of 2017 7   
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