
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/6/2017خميس ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16986) صحيفة الرأي

   2 الحنيفات: سياسة زراعية قطاعية تحفز النمو وتشغل العمالة الوافدة 1

ي معان 2
 
   2 "الغذاء والدواء": سوء تخزين تاجر وراء فساد دواجن ف

ي األردن 3
 
: نسىع ال زيادة استثماراتنا ف    6 السفير اإليطالي

   10 الظروف المناخية صعدت بالتمور األردنية ال المنافسة العالمية 4

   20 فهد الفانك الطراونة ينتقد سياسة الحكومة االقتصادية/د.  5

ي  6
 
   20 ما تبقى من رسية مرصفية/ عصام قضمان

   21 ضبط النفقات يشمل القطاعات كافة باستثناء الرواتب والصحة«: الرأي»وزير المالية لـ  7

   21 ٪ البطالة للربــع األول ١٨٫٢نتيجة أول مسح حسب المنهجية الجديدة:  8

   21 الحكومة تتجه لوضع سقوف سعرية ألصناف تقدمها المطاعم الشعبية 9

ة 10 ي مبارسر    21 *تشغيل خط جوي سياحي منتظم من العقبة إل دن 

ي األردن بـ  ٨١ 11
 
   21 سنوات4مليون دوالر حجم استثمار ريادة األعمال الرقمية ف

ي االتجاه الصحيح 12
 
   22 برلمانيون واقتصاديون: خفض نفقات الحكومة خطوة إصالحية ف

   22 السفير الفرنسي يؤكد اهتمام بالده بالمبادرات البيئية ومشاريــــع الطاقة المتجددة 13

ي عن  %٢5انخفاض الطلب عىل االلبسة  14
ة من العام الماض     40 نفس الفيى

ي الثلث األول ١6٨مليار و 15
 
   40 مليون دوالر تحويالت العاملير  ف

   رأياإللكترونية لصحيفة ال *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة

   (17912) صحيفة الدستور

ين تخفيض  1    1 90أسعار السوالر والكاز والبي  

ي السوق المحىلي  2
 
ي ف

 
كة لتعزيز تواجد المنتج االردن    22  لجنة مشيى

ونيا٢5" الضمان" توقع مذكرات تفاهم مع " 3    22  " بنكا محليا لغايات وضع إشارة الحجز ورفعها إلكيى

   

   (3657) صحيفة السبيل

   3 دينارا عن الحد المقبول 50إنفاق األردنيير  عىل الغذاء يقل  1

   4 تطلق حملة وطنية لمكافحة التبغ« الصحة» 2

   

   (4327) صحيفة األنباط

ي وخطة التحفير  طموحة 1
 
   6 أبو عيدة: واثقون بقدرة االقتصاد األردن

اتيجية لألعوام  2    13 ٢0١9- ٢0١7الجمارك تطلق خطتها االسيى

اجع  3 ي  9٫6أرباح البنوك األجنبية بالمملكة تيى
 
   13 ٢0١6بالمئة ف

   

   ( 4604) صحيفة الغد

" %٢مصادر: االنفاق الحكومي  1    1ب  لتعويض أي انحرافات مع برنامج "النقد الدولي

خيص "أوبر" و "كريم" 2    2ب   مهلة جديدة ليى

مة بمسؤوليتها االجتماعية 3 كات الفرنسية بالمملكة مليى  : الشر ي
ى
   2ب  برتولون

ي  4
 
   2ب   "ستانرد" لدينا ثقة عالية بقوة االقتصاد األردن
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   (4032) صحيفة الديار

ا تطرح فرصا استثمارية 1    4  سلطة اقليم البيى

   

The Jordan Times (12651)                                                                                                                        Page    

1 King follows up on progress in public sector development 1   

1 Unemployment surges to 18.2% in Q1  2   

1 Jordan 7th most peaceful in MENA region 3   

2 Gov’t mulls dried-tomato factory to turn overabundance into profit 4   

3 Price of fuel drops by JD0.1 5   

3 Customs Department launches 2017-2019 plan 6   

4 Jordanian expat remittances reach $1.168b in first third of 2017 7   

4 70 tonnes of chicken confiscated from individual trader — JFDA  8   

10 RJ achieves positive operational results in first four months  9   
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