
 

   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 17/5/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16971) صحيفة الرأي

   27 *تجارة عمان تطالب باستثناء شحنات زيت النخيل من رفع الجمارك 1

2  
 
ي السفارات يوفر مليون دينار سنويا

 
   4 *إلغاء المستشار العمالي ف

ئ به السائحعناب: "سياحة المغامرات" فرصة  3    4 *للتطوير ولدينا ما نفاج 

ي  4
 
   24 توقعات االسعار/ عصام قضمان

   25 أشهر ٨مخزون القمح يغطي احتياجات المملكة لسنة والشعير  5

كة أردنية ناشئة ٢٠المنتدى االقتصادي العالمي يختار  6    25 شر

   25 *وقف العمل بقرار تحديد سقوف لبيض المائدة 7

   25 *"السياسات االقتصادية" يقر السياسة التموينية والتجارية والصناعية 8

اجع حركة التجارة البينية 9    25 خليفات: االضطرابات اإلقليمية أدت لير

   26 الفاخوري: منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي يستهدف معالجة المشاكل االقتصادية اإلقليمية والعالمية 10

   27 مدير الجمارك يدعو المراكز لالستعداد لموسم االصطياف 11

اء: الروابط بير  قطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات فرصة يمكن للقطاع الخاص استثمارها 12    27 خي 

   48 ساعدة فنية لتطوير قطاع النقل المحلي الصعوب: توفير برامج م 13

ي 4,٢ 14
ي آذار مقارنة بالعام الماض 

 
   48 *٪ انخفاض كميات االنتاج الصناعي ف

   رأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة ال

   (17897) صحيفة الدستور

   21 " تجارة عمان" تطالب باستثناء زيت النخيل المشحون من زيادة الجمارك 1

ي الناتج المحلي االجمالي   %٢.3 2
 
   22  نسبة مساهمة القطاع الزراعي ف

   1 ٢٠17نمو الناتج المحلي االجمالي المتوقع  3%.٢ 3

 للجنة اسستقطاب السياحة الخليجية 4
 
   4 قموه رئيسا

ي بعض مستوردات زيت النخيل من قرار زيادة الرسوم الجمركية 5
   21 الحاج توفيق: الحكومة ستعف 

ي ميناء العقبة لشهر رمضان 4بحث استعدادت ساحة رقم  6
 
   21 * ف

   21  مليون دينار خالل اربعه أشهر ٢5س اموالها مؤسسة فردية رؤو  1٢675تسجيل  7

ي االردن 8
 
ي ف

ة لالستثمار الصين  ي : العقبة ومعان ستكونان ركير 
   24 السفير الصين 

   دستور*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة ال

   (3644) صحيفة السبيل

   - تجارة عمان تطالب باستثناء زيت النخيل المشحون من رفع الجمارك 1

   4 حة آفة التبغوزير الصحة: تعديالت قانون الصحة تعزز جهود مكاف 4

   5 ألف طن إنتاج المملكة من القمح والشعير الموسم الحالي  ٢٠«: الزراعة» 5

ي األسواق خالل شهر رمضان 67٠توفر «: الزراعة » 6
 
   5 ألف رأس غنم بلدي ومستورد للمواطنير  ف

كات الرابحة تفوق الخاشة 7    7 ارتفاع مؤشر بورصة عمان والشر

   

   (4311) صحيفة األنباط

   14 ورشة عمل لتعزيز التبادل التجاري لمنتجات الخضار والفواكه بير  األردن ودول العالم 1

   4 "الزراعة" تنشر إحصائية صادرات المملكة 2
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   13 صناعة عمان تشيد بمتابعات جاللة الملك للشأن االقتصادي 3

ورة للنمو واالزدهار" 4    14 المنتدى االقتصادي ينظم جلسة مفتوحة بعنوان "االبتكار كض 

   

   ( 4589) صحيفة الغد

   2ب   من الدواجن وبيض المائدة %1٠٠من اللحوم الحمراء و %4٠القضاة االردن مكتف ذاتيا بنسبة  1

    1ب   مليون دينار استثمار تطبيق "كريم" للنقل بالمملكة 5.٢ 2
  

   (4019) صحيفة الديار

   3  أمانة النواب: استخدام الطاقة الشمسية واالستغناء عن الورق 1

   

The Jordan Times (12637)                                                                                                                        Page    

1 IMF praises Jordan’s progress in economic correction 1   

2 Jordan stops exports of several vegetables as UAE ban begins 2   

3 Jordan participates in China’s Belt and Road Forum  3   

3 Entrepreneurs encouraged to attend WEF session in Amman  4   

4 Lafarge Cement Jordan internal dispute resolved  5   
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