
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/6/2017ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                                 (16997) صحيفة الرأي

اء محصولي القمح والشعي   1    2 زيادة أسعار شر

اد الفحم والحطب"ال 2    2 زراعة" لم تتلق أي طلب الستي 

ي النمو األخض   24"البيئة" تعد خطة تنفيذية بـ  3
 
 ف
ً
وعا    4 مشر

/ د.فهد الفانك 4    22 قطاعات بحاجة للتحفي  

ي  5
 
/ عصام قضمان    22 بنك صناعي وآخر زراعي

ي مطار الملكة علياء 6
 
   23 رفع طاقة الصادات الزراعية وتذليل عقبات الشحن ف

ي "آستانا  7
 
   23 "2017األردن حاض  أساسي ومتمي   ف

يبة فوق  8 ونيا أو من خال 5تسديد الض     23 ل البنوكآالف دينار إلكير

   25 مير وتوقعات بارتفاع كبي  عىل األسعار 200موقفان لكل شقة تزيد عىل  9

ي خمسة شهور 14,2 10
 
   44 ألف شقة مبيعة ف

   44 غي  مرخصة تعمل منذ سنوات "المستهلك": مصانع أغذية 11

ي مجلس إدارة المجلس العام للبنوك 12
 
 ف
ً
   44 الصباغ عضوا

   

   (17923) صحيفة الدستور

ي التعليم 1
 
   1 الملك يؤكد أهمية رفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا ف

   1  الشهر المقبل 4دورة استثنائية لمجلس األمة اعتبارا من  2

وع الباص الشيــــع بكلفة تدشي    3    1  ماليي   دينار 4الحزمة الثالثه من مشر

ي االردن خالل  10.6 4
 
ي ف    17  سنوات 6مليار دوالر حجم االستثمار االجنب 

ي  5 ي : تحسن اسعار النفط خالل الثلث االول انعكس ايجابا عىل االقتصاد العرن 
   18  الكباريبر

   

   (3666) صحيفة السبيل

يط تتبع للمواطن عىل البطاقة الذكية«: األحوال المدنية» 1    4 ال صحة لوجود شر

   4 مليون دينار 4تدشي   الحزمة الثالثة للباص الشيــــع بكلفة  2

   

   (4338) صحيفة األنباط

ي بي   الطاقة والجمارك 1
 
ون    2 مذكرة تفاهم تؤطر التعاون اإللكير

   13 ماليي   دينار حجم تداول البورصة األحد 9 2

   

   ( 4615) صحيفة الغد

ي الربــع األول %61.5تراجع المنح الخارجية للخزينة بنسبة  1
 
   1ب   ف

   1ب  %3.5القروض الممنوحة من البنوك ترتفع  2

ي البالد العربية 3
 
   2ب   كرمول: حلول قاضة لمعالجة األزمة المالية ف

   3 ب  ترجيح زيادة الطلب عىل الدينار قبيل عيد الفطر 4

   3ب   ": دعوة التفاقية تجارة حرة مع تايلند2017"تاي فيكس  5
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ي يتناف

 
ي للقطاع المضف    3ب  البحرين: تصنيف موديز السلب 

   

   (4039) صحيفة الديار

ي  1    3 األجنحة الملكية تربط العقبة مع دن 
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1 Using technology in education ideal solution to enhance innovation — King 1   

2 Exporters use air freight to circumvent Qatar border closure 2   

2 Housing developers appeal to government to ‘rescue’ sector 3   

2 BRT third phase begins in Sweileh 4   

3 Royal Wings to start direct, regular Aqaba-Dubai flights from June 15 5   
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