
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية                     

 18/5/2017الخميس 
   الصفحة                                                                                                                                 (16972) صحيفة الرأي

   2 *الغزاوي: نتطلع اىل توفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص 1

ي تسجيل المبيدات المحتوية مادة )كلورفيناباير( 2
   3 "الزراعة" تلغ 

   4 الموسم الحاىلي أفضل العتماد نمط زراعي رغم معضالت التسويقمزارعون:  3

/ د. فهد الفانك95 4
ً
حا    26 إجراء مقير

ي استثناء منتجات أردنية من الرسوم 5
 
   27 القضاة: العراق جاد ف

ي للفواتير وشهادات المنشأ 6
 
ون    27 تفويض "الجمارك" اعتماد التصديق اإللكير

كات  7 ة لتحقيق االنجازاتشر ي المنتدى االقتصادي فرصة كبير
 
   27 ريادية: المشاركة ف

   28 مخالفات بحق منشآت تجارية منذ بداية العام الحاىلي  2903 8

   28 شويكة تفتتح المؤتمر العلمي الدوىلي لتكنولوجيا المعلومات 9

هل االداري"حماية المستثمر" تدعو اىل برنامج تصحيحي للحد من ال 10    52 *ير

   52 فاعليات اقتصادية: انعقاد "دافوس" يعزز مكانة االردن عىل خريطة االستثمار العالمية 11

ي  12
اء: السياحة العالجية رافد أساسي لالقتصاد الوطن     52 خير

   رأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة ال

   (17898) صحيفة الدستور

ي رمضان بدينار 1
 
   1 تحديد السعر األعىل للقطايف ف

   21  الصناعة والتجارة" تعد خطة رقابية عىل االسواق خالل رمضان " 2

ي يرسم معالم انبوب نفط البرصة 3
ر
ي عراف

   21  العقبة -وزير الطاقة : وفد فن 

   

   (3645) صحيفة السبيل

   3 يدعو الحكومة إىل إزالة عراقيل االحتالل أمام الصادرات إىل فلسطير  « ملتقر األعمال» 1

   3 مسالخ أمانة عمان تعلن جاهزيتها لشهر رمضان 2

   

   (4313) صحيفة األنباط

بوي  1    3 والصحي والصناعي هلسة يتفقد عددا من مشاري    ع القطاع الير

   3 وزير البيئة: مشكلة البيئة تمثل أولوية قصوى 2

ة ليس جباية 3    6 الكاللدة: رفع رسوم النفايات عىل المحال التجارية الكبير

ي لهيئة االستثمار ب  4
كة سويدية تنتج فلم تعريق     13 دينار 4000شر

   

   ( 4590) صحيفة الغد

ي المملكة غير ناشطات اقتصاديا 86.8% 1
 
   1ب  من اإلناث ف

   2ب  ملكية" الناقل الرسمي للمنتدى االقتصادي العالمي "ال 2

ي سلسلة ثغرات 3
 
ي يعان ينر

اء: القانون الرص     3ب  خير

    3ب  % 0.33مؤشر البورصة ينخفض  4
  

   (4020) صحيفة الديار

ي  1 اتيحر    4 الداخلية تطلق أداة التخطيط التنموي االسير

   4 ال استغناء عن موظفير  ب  "حديد العقبة" 2
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