
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/5/2017خميس ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16964) صحيفة الرأي

   1 فوضى وأسعار مزاجية لـ "فاليتات" غير مرخصة 1

ى والجمعيات التعاونية من فوائد القروض 2    2  مجلس الوزراء :إعفاء المزارعير

   2  رئيس الوزراء :جادون بدعم القطاع الزراعي وإيجاد حلول لتحديات التصدير  4

ي للمستهلك يؤكد سالمة البيئة الزراعية األردنية 5    2 *االتحاد العرب 

   26 مجلس السياسات إذ يحفز النمو/ د. فهد الفانك 6

ي  / دافوس البحر الميت.. ما الجديد؟ 7
ى
   26 عصام قضماب

د" من حرة الزرقاء لنهاية نيسان 5,6 8    27 آالف مركبة "هايي 

   28  "الطاقة" وهيئة االستثمار تقران مشاريــــع تحفز النمو االقتصادي 9

وع تنموي لخمس محافظات بكلفة "جيدكو"  10    29  مليون دوالر  ١١مشر

ي المملكة ٣٧إربد تحتوي  11
ى
   52  بالمئة من حجم النقل ف

ى  12 ى القطاعير اكة بير  للشر
ً
كية للتنمية الدولية" تصدر دليال    52 األمير

   رأياإللكترونية لصحيفة ال*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة 

   (17891) صحيفة الدستور

   1 طن منتوجات زراعية العام الحالي لعدم مطابقتها للمواصفات ١440رفض ادخال  1

ي إلعادة اإلعمار» 2    1 يقـــرر زيــادة دعــمـــه لألردن« البنك األوروب 

ونية تعليمية بالعربية 3    1 جوجل دوت أورغ تقدم منحة لمؤسسة الملكة رانيا إلنشاء منصة إلكير

   7   *القطاع مع امانه عمان المطاعم السياحية تناقش تحديات 4

كة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص 5    21 تأسيس الشر

: التهرب م 6 ي الصبيحي
ى
اك ف    22 انتهاكـات تقـع علـى حقـوق المـرأة العاملــة« الضمان»ن االشير

   22 توقيع اتفاقيات تجارية وصناعية بيـن شـركات اردنيـة وفلسطينية 7

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

   (3639) صحيفة السبيل

ي عمان بأكير من أربعة طوابقاألمانة" 1
ى
   3 ": لن يسمح باالرتفاع العمودي للسكن ف

ي سوق عمان المالي  ١١2 2
ى
   4 مستثمرا إرسائيليا ف

ي كالمعتاد 3    5 وصول المنتجات الزراعية المحلية إل اإلمارات والخليج العرب 

   

   (4306) طصحيفة األنبا

ى ومبادرات لتعزيز دور المرأة 1    - عطية: مجلس النواب يدعم قوانير

   - "المطاعم السياحية" تناقش تحديات القطاع مع أمانه عمان 2

   

   ( 4583) صحيفة الغد

ي  1
ى
   1ب  أشهر ٣القروض الممنوحة من البنوك ترتفع نصف مليار دينار ف

كة كندية 2    2ب   توجه إللغاء اتفاقية نفطية مع رسر

ي المطار ال دينار ونصف 3
ى
   3ب  رفع أجور االصطفاف ف

    3ب   "األمانة" تبحث مع "المطاعم السياحية" مشاكل القطاع 4
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   (4014) صحيفة الديار

ى االستثمار 1    5 الور: هيئة االستثمار تنفذ برامج لتحفير

   

The Jordan Times (12631)                                                                                                                        Page    

2 Cabinet exempts farmers from interest rates, provides financial incentives  1   

2 Mandating reasons for budget law amendment approved 2   

3 Mulki meets agriculture exporters over challenges to sector 3   

3 Book on economic role of state in privatisation, markets launched 4   

4 EBRD announces JD3.2m loan to support Jordan’s infrastructure  5   
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