
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/5/2017االثنين 
   الصفحة                                                                                                                                 (16976) صحيفة الرأي

   34 "تجارة عمان" تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع "تجارة إسطنبول" 1

   6 أوقات عمل الورش العمرانية خالل رمضان 2

   29 *ة ويعزز مكتسبات التنمية"الطريق السريع للعقبة" يعيد إطالقها وجهة استثماري 3

   29 الملقي يرعى اختتام أعمال المنتدى االقتصادي العالمي 4

   30  الملقي يعرض االصالحات االقتصادية مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية 5

   30 مليون يورو 1,7توقيع اتفاقيتي منحتين من بنك االستثمار األوروبي بقيمة  6

   30 الفاخوري يبحث مع مسؤولين دوليين التحديات التي تواجه األردن 7

   31  شويكة: المبادرة تضمن العدالة الرقمية وتتيح المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية 8

   31 األردن في المرتبة السادسة في مؤشر تنافسية الموهبة العالمي 9

   31 رياديون لـ"الراي" األردن يخطو بثبات نحو تنمية ريادة األعمال 10

   32  البخيت: الطاقة النووية من أهم المشاريع االقتصادية االستراتيجية لألردن 11

   33 األميرة بسمة تشيد بدور القطاع الخاص في إطار المسؤولية االجتماعية 12

   56  "الصناعة والتجارة" مخزون كاف من المواد التموينية في رمضان 13

   56 2019الشواربة: مشروع الباص السريع سيرى النور في العام  14

   *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

   (17902) صحيفة الدستور

   25 * تجارة عمان تفتتح آفاقا جديدة للتعاون مع تجارة اسطنبول 1

   1  مفتي المملكة يدعو لتحري هالل رمضان الجمعه 2

   1  تسجيل شركات راس المال المغامرة في سجل خاص 3

   1  " العمل" : تحديد ساعات الدوام خالل رمضان ال ينطبق على القطاع الخاص 4

   26  الكباريتي يدعو الى االلتزام باالعالن عن االسعار في كافة المصالح التجارية 5

   كتروني لصحيفة الدستور*الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االل

   (3648) صحيفة السبيل

   7 تفتح آفاقا جديدة للتعاون مع تجارة إسطنبول« تجارة عمان» 1

   6 لزراعة" تنفي صدور أي حظر من "ُعمان" على المنتجات الزراعية األردنية"ا 2

   

   (4317) صحيفة األنباط

   15 للتعاون مع تجارة إسطنبولتجارة عمان تفتح أفاقا جديدة  1

   13 الخرابشة يؤكد أهمية الرقابة على الجمارك لحيوية دورها االقتصادي 2

   14 مكتب سياحي غير مرخص 130تتعهد بإغالق "السياحة"  3

   

   ( 4594) صحيفة الغد

   4ب   تجارة عّمان واسطنبول تفتحان آفاقا جديدة للتعاون بين البلدينغرفتا  1

   2ب   منتدى أعمال أردني أمريكي 2

   3ب   الهناندة: المنتدى االقتصادي مهمة لمناقشة تحديات العرب 3

   4ب   دعوات لتجنب التهافت على األسواق في رمضان 4

   4ب   قرارات "المواصفات" بإعادة تصدير البضائع لبلد المنشأ تثير استياء مستوردين 5

   4ب   % في الربع األول19رخص البناء يرتفع إصدار  6

   4ب   الجنيني رئيسا لجمعية المتداولين باألسواق المالية 7
   

   (4023) صحيفة الديار

   4 عطية: االردن ماض في برامجه االصالحي 1
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1 WEF concludes by highlighting Jordan’s ‘big role’ in initiatives  1   

1 ‘2017 WEF one of best summits in region, world’  2   

2 Fakhoury meets with innovators, start-ups owners  3   

2 Globalising entrepreneurship requires respect, inclusiveness — panelists  4   

3 ‘Jordan Internet for All’ project launched  5   

3 Jordan, EIB sign 1.7m-euro grant agreements  6   

4 5th Jordan olive products exhibition to start Tuesday  7   
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