
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 15/5/2017ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                                 (16969) صحيفة الرأي

ي السفارات 1
 
ي منصب المستشار العمالي ف

   2 مجلس الوزراء يلغ 

   6 وزير الزراعة: تعزيز الرقابة عىل المنتجات 2

   6 "الزراعة": البقع السوداء عىل ثمار االسكدنيا نتيجة التقلبات الجوية 3

   6 المؤسسة التعاونية تدعو المزارعي   لالستفادة من االعفاءات 4

   23 رئيس الوزراء يبحث مع الفعاليات التجارية االستعدادات لـ "رمضان" اليوم 5

   23 مصنع 1200غرفة الصناعة تعد قائمة بالطاقة االنتاجية لـ  6

ي المملكة10 7
 
   23 أالف دينار متوسط االنفاق السنوي لألرس ف

   23 2017ارتفاع معدل التضخم لشهر نيسان من عام  3,5% 8

ي  9
 
ي  -يوم أردن

 
   25 بالطاقة المتجددة ألمان

اء  10   200طرح عطاءين لشر
ً
ا  وشعي 

ً
   25 ألف طن قمحا

   25 *الطاقة والمعادن" تمارس دورا يحفز النمو االقتصادي" 11

ي تخمي   األ 12
 
شادية ف    44 لبسةالقواسمي يطال "الجمارك" بالرجوع ال القائمة االسير

   )*( الرابط االلكتروني أعاله غير متوفر في صحيفة الرأي

   (17895) صحيفة الدستور

   1 يدشن مشاريع طاقة شمسية في معانالملك  1

   21 القضاه: الحكومة أقرت مجموعه من القوانين التي تساهم في تحفيز االقتصاد 2

   21 " الضريبة" تبدأ بصرف الرديات لمستحقيها 3

   22  إجراءات لتشجيع االستثمار والمنافسة في قطاع الطاقةحزمة  4

   

   (3642) صحيفة السبيل

   3 صندوق الزكاة يخصص ربع مليون دينار لعالج الفقراء 1

   4 ديناراً نصيب الفرد األردني من الدين العام 3536 2

   4 2018الناصر: المرحلة األولى من ناقل البحرين منتصف  3

   4 تحضيرات المملكة الستضافة دافوسالشواربة يتفقد عمل كوادر األمانة في إطار  4

   

   (4310) صحيفة األنباط

   13 مليون دينار 18الحكومة تدعم المواد الغذائية ب  1

   

   ( 4587) صحيفة الغد

   9أ   " المهن الحرة" تطالب الحكومة بضبط سوق العمال 1

ي  %3.7أسعار المستهلك ترتفع  2
 
   3ب   أشهر  4ف

" يحث عىل استغالل الفرص المتاحة بالطاقة المتجددة 3 ي
 
ي األلمان

 
   3ب  "االردن

خيص المكاتب العقارية 4 ط لير     3ب   الصايغ: الكفالة البنكية رسر
  

   (4017) صحيفة الديار

   3 محال مخالفا الشهر الماضي 551األمانة تغلق  1

   

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10390604/محليات/مجلس-الوزراء-يلغي-منصب-المستشار-العمالي-في-السفارات
http://alrai.com/article/10390639/محليات/وزير-الزراعة-تعزيز-الرقابة-على-المنتجات
http://alrai.com/article/10390640/محليات/(الزراعة)-البقع-السوداء-على-ثمار-الاسكدنيا-نتيجة-التقلبات-الجوية
http://alrai.com/article/10390642/محليات/المؤسسة-التعاونية-تدعو-المزارعين-للاستفادة-من-العفاءات
http://alrai.com/article/10390712/إقتصاد/رئيس-الوزراء-يبحث-مع-الفعاليات-التجارية-الاستعدادات-ل-رمضان-اليوم
http://alrai.com/article/10390713/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84-1200-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9
http://alrai.com/article/10390593/إقتصاد/10-الاف-دينار-متوسط-الانفاق-السنوي-للأسر-في-المملكة
http://alrai.com/article/10390593/إقتصاد/10-الاف-دينار-متوسط-الانفاق-السنوي-للأسر-في-المملكة
http://alrai.com/article/10390593/إقتصاد/10-الاف-دينار-متوسط-الانفاق-السنوي-للأسر-في-المملكة
http://alrai.com/article/10390554/إقتصاد/53-ارتفاع-معدل-التضخم-لشهر-نيسان
http://alrai.com/article/10390697/إقتصاد/يوم-أردني---ألماني-بالطاقة-المتجددة
http://alrai.com/article/10390695/إقتصاد/القواسمي-يطالب-الجمارك-بالرجوع-لى-القائمة-الاسترشادية-في-تخمين-الألبسة
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10390695/إقتصاد/القواسمي-يطالب-الجمارك-بالرجوع-لى-القائمة-الاسترشادية-في-تخمين-الألبسة
http://alrai.com/article/10390695/إقتصاد/القواسمي-يطالب-الجمارك-بالرجوع-لى-القائمة-الاسترشادية-في-تخمين-الألبسة
http://alrai.com/article/10390695/إقتصاد/القواسمي-يطالب-الجمارك-بالرجوع-لى-القائمة-الاسترشادية-في-تخمين-الألبسة
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/956923-الملك-يدشّن-مشاريع-طاقة-شمسية-في-معان
http://www.addustour.com/articles/956923-الملك-يدشّن-مشاريع-طاقة-شمسية-في-معان
http://www.addustour.com/articles/956923-الملك-يدشّن-مشاريع-طاقة-شمسية-في-معان
http://www.addustour.com/articles/956862-القضاة-الحكومة-أٌقرت-مجموعة-من-القوانين-التي-تساهم-في-تحفيز-الاقتصاد
http://www.addustour.com/articles/956868-
http://www.addustour.com/articles/956860-حزمة-إجراءات-لتشجيع-الاستثمار-والمنافسة-في-قطاع-الطاقة
http://www.addustour.com/articles/956860-حزمة-إجراءات-لتشجيع-الاستثمار-والمنافسة-في-قطاع-الطاقة
http://www.addustour.com/articles/956860-حزمة-إجراءات-لتشجيع-الاستثمار-والمنافسة-في-قطاع-الطاقة
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/


The Jordan Times (12635)                                                                                                                        Page    

1 King inaugurates JD400m solar energy projects 1   

2 King meets Mitsubishi chairman over economic cooperation 2   

2 Jordan, Germany see ‘untapped potential’ of renewable energy to boost cooperation 3   

2 Average Jordanian family spends JD10,250 yearly — DoS 4   

3 French-Jordanian Friendship Committee meets Senate members 5   

10 Korean trade delegation holds meetings in Amman 6   

10 JIMEX, SONEX 2017 open on Monday 7   

 

http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/king-inaugurates-jd400m-solar-energy-projects
http://www.jordantimes.com/news/local/king-meets-mitsubishi-chairman-over-economic-cooperation
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-germany-see-untapped-potential%E2%80%99-renewable-energy-boost-cooperation
http://www.jordantimes.com/news/local/average-jordanian-family-spends-jd10250-yearly-%E2%80%94-dos
http://www.jordantimes.com/news/local/french-jordanian-friendship-committee-meets-senate-members
http://www.jordantimes.com/news/business/korean-trade-delegation-holds-meetings-amman-0
http://www.jordantimes.com/news/business/jimex-sonex-2017-open-monday

