
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/6/2017خميس ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16993) صحيفة الرأي

   18 أربعة برامج ملزمة للحكومة/ د. فهد الفانك 1

2   
 
   18 توقعات النمو االقتصادي/ عصام قضمان

  والمساحة» 3
ونية« األراض     19 تدعو المواطني   لالستفادة من خدماتها اإللكتر

ي بإربد 4 كة جديدة لتشغيل مسارات النقل الحض     19 اللوزي: توجه إلنشاء شر

 بمنظمة العمل الدولية 5
ً
   19 *أبو الراغب عضوا

   19 األمت  الحسي   يدعو إلنتاج بيانات إحصائية تلب   حاجة المواطن والمؤسسات 6

" والبنك المركزي 7 ئ
 
  بي   "العقبة لتشغيل الموان

 
ون    20 اتفاقية للدفع اإللكتر

8   
 
 ف

 
   36 *2017االستثمار األجنب   المباشر حول العالم يتعاف

   رأيترونية لصحيفة ال*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللك

   (17919) صحيفة الدستور

ورة تضافر الجهود للنهوض بقطاع النقلالملك  1    1  يؤكد ض 

ورة توضيح آليات منح تراخيص مشاري     2 د عىل ض 
ّ
   2 ع الطاقة المتجددةالملك يشد

   21  ديرانية : استمرار تراجع ارباح قطاع االتصاالت وسط ارتفاع الكلف 3

  حقق نموا خالل الرب  ع األول من العام الحال  بفضل جهود الملك 4
 
   22  الور: االقتصاد االردن

   

   (3663) صحيفة السبيل

  بورصة عمان 1.085 1
 
   4 مليار دينار استثمارات قطرية ف

   6 أيام من رمضانألف طن نفايات أول عشر  33األمانة" ترفع " 2

   

   (4334) صحيفة األنباط

   4 الزراعة: صادراتنا من الخضار والفواكه تتأثر بأزمة الخليج 1

   

   ( 4611) صحيفة الغد

يعات "الطاقة" لجذب االستثمارات 1    6أ  الملك يدعو لتطوير واستقرار تشر

  لقطر 500الداود:  2
   7أ  شاحنة أردنية كانت تصدر الخضار والفواكه والمواشر

  أيار %180قيمة الشيكات المرتجعة ترتفع  3
 
   1ب   ف

4 226.6   
 
   1ب   أشهر 4مليون دوالر حجم المنح والقروض ف

5   
 
   1ب  االسواق"المستهلك" أدوية منتهية الصالحية ومزورة التواري    خ ف

   

   (4038) صحيفة الديار

   4 الزراعة تحذر من ارتفاع درجات الحرارة 1
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1 People need to see a safe, effective transport system in place — King 1   

2 33 trucks laden with fruits, vegetables, livestock destined for Qatar return to Jordan 2   
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2 ‘Surplus of local, imported meat available during Ramadan’ 3   

2 Visitors to Amman parks increase during Ramadan — GAM 4   

3 Land department urges clients to benefit from e-services    

 

http://www.jordantimes.com/news/local/surplus-local-imported-meat-available-during-ramadan%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/local/visitors-amman-parks-increase-during-ramadan-%E2%80%94-gam
http://www.jordantimes.com/news/local/land-department-urges-clients-benefit-e-services

