
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية                     

 14/5/2017األحد 
   الصفحة                                                                                                                                 (16968) صحيفة الرأي

ي الرب  ع األول 1
 
   27 ارتفاع احتياطيات المملكة من الذهب ف

وعات البنية التحتية المحلية من الناتج المحلي  ١٫٥ 2    27 ٪ متوسط استثمارات مشر

ي الوزارات والدوائر الحكومية"المالية"  3
 
   27  تعتمد المقاصة ف

   27 دوائر متابعة االستثمارات الصينية والهندية تباشر أعمالها بهيئة االستثمار 4

ي  ٢٫٨ 5
   27 ألف شقة مبيعة حسب قرار االعفاء لنسيان الماض 

ي البحر الميت  6
 
ين ف    28 ٢٠١٨الفاخوري: استضافة االجتماع السنوي السابع والعشر

   28 يف بغرفة صناعة االردنافتتاح مركز التعبئة والتغل 7

اكة القطاعي   العام والخاص 8    28 العمري: مرونة االقتصاد وتأقلمه ثمرة جهود شر

   28 ٢٠١6إقرار تقارير نقابة تجار األثاث لعام  9

كة عربية ناشئة تعمل عل تشكيل مالمح الثورة الصناعية الرابعة ١٠٠ 10    29 شر

بي    11  لجمعية سيدات ورجال األعمال المغتر
ً
   52 المجالي رئيسا

   

   (17894) صحيفة الدستور

ي أثبت صحة شحنة االردنية لإلمارات الخضارالغذاء  1    1  والدواء: الفحص المختر

ويحية غت  صالحة فنيا ونبحث بديال عنها 2
   1  الشواربة : الجبيهة التر

ي االندونيسي  3
 
   10 اطالق مجلس االعمال االردن

ي القطاعات الغذائية استعدادا لشهر رمضان" ا 4
   21  لصناعه والتجارة" تلتقر

كات االجنبية غت  العاملة 5    21  " الدستور" تنشر مسودة نظام االعفاءات للشر

ي العالم %١٠االستاذ الدكتور سامر الرجوب من أفضل  6
   21 اهتماما بابحاثه  من باحث 

   

   (3641) صحيفة السبيل

يبية 1    3 ارتفاع الدين العام نصف مليار دينار رغم اإلجراءات الض 

كات 2 ائب ورسوم ومستحقات عل المواطني   والشر    3 الحكومة تسىع لتحصيل مئات الماليي   كض 

وري إقرار نظام أبنية عضي يواكب تطور عمان ونموها 3    4 الشواربة: من الض 

   6 : تشديد الرقابة عل المبيدات ومعاقبة المزارعي   المخالفي   لحنيفات ل"السبيل"ا 4

   

   (4309) صحيفة األنباط

   12 عبيدات يحمل مسؤولية رفض استقبال دولة خليجية الخضار األردنية للزراعة 1

   15 لجبور يدعو ألنشاء غرفة قضائية متخصصة بقضايا االتصاالت ا 2

   15 مليون دوالر صادرات الزرقاء للرب  ع األول ٢66 2

   

   ( 4586) صحيفة الغد

   1ب  %4٫٥الودائع بالعمالت األجنبية ترتفع  1

   1ب   من النفقات العامة %١٨فاتورة التقاعد تستحوذ عل  2

ي قطري لألعمال 3
 
   4ب   منتدى أردن

ي للطاقات المتجددة 4
 
ي األلمان

 
   4ب  إطالق اليوم االردن
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   (4015) صحيفة الديار

ي للطاقة المتجددة 1
 
ي ألمان

 
   5 يوم أردن
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2 Jordan should allow third party electricity production to boost sector — report 1   

3 Jordanians’ health a ‘priority’ — Agriculture Ministry 2   

3 WEF, International Finance Corporation to invite 100 regional start-ups 3   

3 Kingdom to host annual EBRD meeting  4   
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