
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/6/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16992) صحيفة الرأي

   23 مليار دينار قيمة المستوردات السلعية منذ بداية العام ٤٫٥ 1

 لم تدخل قطر جراء القرار السعودي 33 2
ً
 أردنيا

ً
   3 برادا

   3 السياحية( وسع نطاق عمل الجمعيةالنظام المعدل لــ )المطاعم  3

وات والفواكه تخفض أسعارها 4    3 *وفرة الخضر

اء « كارفور األردن» 5 ي المملكة« سيفوي»تفاوض لشر
ر
   23 بمختلف فروعه ف

 خسائر قطاع األلبسة 6
ً
: مليونا دينار سنويا    23 القواسمي

 عن األداء النمطي  7
ً
يدة: حوافز جديدة لتنشيط العقبة الخاصة بعيدا    24 الشر

   44 الفاخوري يطالب المجتمع الدولي تقديم دعم كاف لمواجهة التحديات 8

ال»و« ضمان القروض» 9    44 يوقعان اتفاقية تغطية مخاطر قروض الطاقة المتجددة« سوسيته جنر

   رأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة ال

   (17918) صحيفة الدستور

   23  مليار دينار قيمة المستوردات السلعية للمملكة منذ بداية العام الحالي  ٤٫٥ 1

   1  الحكومة تقرر تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر 2

ونيا 10وقف تقديم  3    1 خدمات رئيسية ورقيا وحضها إلكنر

   1          نمو الناتج المحلي االجمالي للمملكة العام الحالي  %3٫2البنك الدولي :  4

ي  5
   1   : التعليمات تسمح بعمل المطاعم السياحية دون المساس بحرمة رمضانالمومنر

   

   (3662) صحيفة السبيل

ي عجز  376 1
ر
   3 2016مؤسسة حكومية مستقلة لعام  ٥9مليون دينار صاف

   4 الداود: األزمة الخليجية تلحق خسائر بقطاع الشاحنات 2

ي القائمة الذهبية« دائرة الجمارك» 3
ر
ر ف كتي     4 تدرج شر

   

   (4333) صحيفة األنباط

   14 مليار دينار وارداتنا السلعية منذ بداية العام ٤٫٥مراد:  1

   13 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي 328٥ 2

انها 3 ويجية: صادرات األسمدة من قطر لم تتأثر بالخالف مع جن     13 يارا النر

   

   ( 4610) صحيفة الغد

   2ب   مليار دينار قيمة المستوردات السلعية منذ بداية العام ٤٫٥مراد:  1

   1ب   ومية"المالية" تصدر الحسابات الختامية للوحدات الحك 2

وعا 120الحكومة تعد خريطة استثمارية جديدة لـ  3    3ب  مشر

كات ريادية تقنية أردنيةمليون  1٥استثمار  4 ي شر
ر
   3ب   دوالر ف

ي حجم المناولة 5
ر
   3ب  "ميناء الحاويات" يحقق رقما قياسيا ف
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   (4036) صحيفة الديار

   4 مليار دينار قيمة المستوردات السلعية منذ بداية العام الحالي  ٤٫٥مراد:  1

   4  انتعاش الحركة السياحية والتجارية بالعقبة 2
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1 Jordan imported commodities worth JD4.5b this year — sector leader 1   

3 Tax-free wood imports will reduce illegal logging — Agriculture Ministry 2   

4 ‘Tourist restaurants allowed to open during day in Ramadan’ 3   

4 National voluntary review on Sustainable Development Agenda 2030 drafted 4   
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