
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/6/2017ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                                 (16990) صحيفة الرأي

كة الحج" 1 ن بـ "السياحة" لمواجهة احتجاج وكالء السفر عىل "شر    4 "األوقاف" تستعي 

ي المنازل 2
ن
ن ف ن العاملي     6 وقف العمل بوثيقة تأمي 

   24 صدمة ارتفاع البطالة/ د.فهد الفانك 3

ي  4
ن
   24 غذاؤنا الفاسد/ عصام قضمان

 وضوابط قانونية لمنع التجاوزات 5
ً
   25 ال نقل موازيا

ي  ١٨ 6
   25 *مليون دينار إيرادات المراكز الحدودية العام الماضن

ي  7
ي أيار الماضن

ن
   25 *ارتفاع صادرات األغنام البلدية ف

   25  ٪ حصة قطاع االنشاءات من الناتج المحىلي اإلجمالي  ٥٫٥ 8

كم" ٧٧١٫٢ 9    25 *مليون دينار مدفوعات "إي فواتي 

   25 * تثمن اإلجراءات الرسمية بقضية الدجاج الفاسد"المستهلك"  10

ن عن العمل ٢٥٣ 11 ن المتعطلي   عدد األردنيي 
ً
   48 ألفا

 عىل استخدامه 12
ً
نت أثرت سلبا يبة اإلنير    48  شطارة: ضن

يعات الطاقة يضمن  13    48 النمو ويحفز االقتصاد"إدامة" استقرار تشر

   رأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة ال

   (17916) صحيفة الدستور

   1  قرشا زكاه الفطر ودينار يوميا فدية العاجز عن الصيام ١٨0 1

   1 دينارا للطن ٢0انخفاض اسعار مادة االسمنت محليا بواقع  2

ي المملكة خالل خمسة االشهر األول  ٢٫٥6٥ 3
ن
ي سوق العقار ف

ن
   22 مليار دينار حجم التداول ف

   22  مليون دينار قيمة الشيكات المعادة لنهاية أيار 9٧4 4

   

   (3660) صحيفة السبيل

ض عير السندات  1
ي خمس شهور ١٫6٥الحكومة تقير

ن
   3 مليار دينار ف

ي عمان 2
ن
   3 حمالت إلزالة اللوحات اإلعالنية المخالفة ف

اء: تفاقم حجم البطالة مرده قرارات "مزاجية 3    4 " الحكومات المتعاقبة خير

4  
ً
ي إدارة الملف االقتصادي.. والبطالة كابوس يزداد يوميا

ن
   5 النائب الطراونة: الحكومة فشلت ف

   

   (4331) صحيفة األنباط

   3 ارتفاع الصادرات األردنية من الخضار إل إشائيل خالل الربــع األول 1

ي  2
 
   5 صحة النواب: لن نسمح ألي جهة المساس والتالعب باألمن الغذان

   

   ( 4608) صحيفة الغد

ي خمسة أشهر%١٣ارتفاع شحنات الفوسفات ال العقبة  1
ن
   1ب   ف

اجع  2    1ب  ٢0١٧مراتب بمؤشر التنافسية العالمي للعام  ٨األردن يير

خيص ومراقبة المكاتب العقارية 3    1ب   لجنة لير

   2ب   الجمعيات السياحيةنزال رئيسا التحاد  4

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10393340/محليات/(الأوقاف)-تستعين-ب-(السياحة)-لمواجهة-احتجاج-وكلاء-السفر-على-(شركة-الحج)
http://alrai.com/article/10393310/محليات/وقف-العمل-بوثيقة-تأمين-العاملين-في-المنازل
http://alrai.com/article/10393383/كتاب/صدمة-ارتفاع-البطالة
http://alrai.com/article/10393391/كتاب/غذاؤنا-الفاسد!
http://alrai.com/article/10393279/محليات/وزير-النقل-يلتقي-نقيب-اصحاب-التكسي
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10393363/إقتصاد/55-حصة-قطاع-النشاءات-من-الناتج-المحلي-الجمالي
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10393360/إقتصاد/253-ألفا-عدد-الأردنيين-المتعطلين-عن-العمل
http://alrai.com/article/10393361/إقتصاد/شطارة-ضريبة-النترنت-أثرت-سلبا-على-استخدامه
http://alrai.com/article/10393262/إقتصاد/ادامة-استقرار-تشريعات-الطاقة-يضمن-النمو-ويحفز-الاقتصاد
http://alrai.com/article/10393262/إقتصاد/ادامة-استقرار-تشريعات-الطاقة-يضمن-النمو-ويحفز-الاقتصاد
http://alrai.com/article/10393262/إقتصاد/ادامة-استقرار-تشريعات-الطاقة-يضمن-النمو-ويحفز-الاقتصاد
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/960389-180-قرشا-زكاة-الفطر-ودينار-يوميا-فدية-العاجز-عن-الصيام
http://www.addustour.com/articles/960440-انخفاض-اسعار-مادة-الاسمنت-محليا-بواقع-20-دينارا-للطن
http://www.addustour.com/articles/960428-2-565-مليار-دينار-حجم-التداول-في-سوق-العقار-في-المملكة-خلال-خمسة-الأشهر-الأولى
http://addustour.com/articles/960319-9ر205-ألف-شيك-معاد-منذ-بداية-العام?search=الشيكات
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://www.alanbatnews.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://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


وريا 5 اتيجية لمواجهتها بات ضن اء: معدالت البطالة مفاجئة واعتماد اسير    3ب  خير

   

   (4034) صحيفة الديار

   2 الملك يدعو لالهتمام بنوعية التدريب والتأهيل 1

   

The Jordan Times (12654)                                                                                                                        Page    

2 GAM removes 1,000 cars from capital since start of 2017 1   

2 'Community needed to preserve archaeological sites' 2   

3 More tourists arriving from Asian countries — JTB 3   

 

http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/gam-removes-1000-cars-capital-start-2017
http://www.jordantimes.com/news/local/community-needed-preserve-archaeological-sites
http://www.jordantimes.com/news/local/more-tourists-arriving-asian-countries-%E2%80%94-jtb

