
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/6/2017حد األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16996) صحيفة الرأي

ورة تأسيس عالقات تجارية مع رواندا 1    28 *خرفان: يؤكد ضر

ي الزرقاء 2
ر
   2 *"الغذاء والدواء": ال وجود لدجاج فاسد ف

   26 ضعف الموارد أم سوء اإلدارة/ د. فهد الفانك 3

ي  4
ر
اد/ عصام قضمان    26 دعم االستير

ي يقاوم الرياح المعاكسة الرئيسية للنمو 5
ر
: االقتصاد األردن    27 البنك الدولي

   27 "الغذاء والدواء" توضح حول سحب منتجات من الشوكوالتة 6

ي قطر لم تتأثر 7
ر
ر ف ر األردنيير بير    27 ديرانية: حواالت المغير

ي األردن خالل مليار دوالر االستثما 10,6األونكتاد:  8
ر
ي ف    28 سنوات 6ر األجنب 

   28 توقيع مذكرات تفاهم لمشاري    ع الجولة الثالثة للطاقة المتجددة 9

ي المناولة 10
ر
 ف
ً
 قياسيا

ً
   28 "حاويات العقبة": تحقق رقما

ات الجتماعات اللجنة العليا "األردنية  11    28 المرصية" -بحث التحضير

   52 "مستثمري اإلسكان" تطالب بتقديم جملة حوافز للقطاع 12

   رأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة ال

   (17922) صحيفة الدستور

ورة تأسيس عالقات تجارية مع رواندا 1    17  خرفان يؤكد ضر

   1 " االحوال المدنية": ال رفع لرسوم البطاقة الذكية 2

ها تراجعا : انخفاض الشيكات المعادة قيمة وعدداايار  3    17  اكير

   

   (3665) صحيفة السبيل

   3 مليون دينار 1.5شاحنة أغنام.. وخسائر ب  13براد خضار و  85إعادة  1

 تفاصيل قضية  2
ً
   4 «الدجاج الفاسد»الحكومة توضح للنواب غدا

   

   (4337) صحيفة األنباط

: المهن الخطرة اعتمدت احتمالية الوفاة المبكرة 1    2 الصبيحي

   13 أطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 3507 2

  16والبالديوم يقفز ألعىل مستوى ب  %1الذهب يهبط  3
ً
   15 عاما

   

   ( 4614) صحيفة الغد

ين األول 1 ي تشر
ر
ي يزور رواندا ف

ر
   2ب   وفد اقتصادي أردن

   1ب  %4ودائع البنوك من العمالت األجنبية ترتفع  2

: اعتماد نسبة البطالة الجديدة أساسا للمقارنات المستقبلية 3 ي    4 ب  الزعب 

   

   (4038) صحيفة الديار

ورة تأسيس عالقات تجارية مع رواندا  1    2  خرفان يؤكد ضر
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