
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 14/6/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16999) صحيفة الرأي

ي من رمضان ٣٠خرفان:  1
 
ي األسبوع الثان

 
   23  ٪ انخفاض الطلب عىل المواد الغذائية ف

   1 الحديدي للتنمية والتشغيل وتعيي   سفراء وإحالة محافظي   للتقاعد 2

   1 األزمة الخليجية تخفض صادرات الخضار والفواكه 3

يعات ورسم السياسات 4 ي للسياحة لوضع التشر
   6 تشكيل المجلس الوطن 

   3 مجلس الوزراء يقر حوافز لمبادرات الفروع االنتاجية لزيادة تشغيل األردنيي    5

   22 وعود األجندة الوطنية/ د.فهد الفانك 6

ي  7
 
   22 مناطق طاردة لالستثمار/ عصام قضمان

   23 تعليمات جديدة توحد العمر التشغيىلي لمركبات النقل العام والتأجي  السياحي  8

ي  9,٣ 9
   23 % ارتفاع أسعار المنتجي   الصناعيي   لشهر نيسان مقارنة بالعام الماض 

   23 ألف حركة دفع عير الهاتف النقال منذ بداية العام 1٣,5"المركزي":  10

كات إىل استثنائية النواب 11    24 القضاة: قواني   األموال المنقولة والتفتيش والرقابة ومعدل الشر

ي ببورصة عمان لنهاية أيار  12    25 * 5انخفاض االستثمار األجننر

   رأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة ال

   (17925) صحيفة الدستور

   1 حوافز لمبادرات الفروع االنتاجية لتحفي   المستثمرين وتشغيل االردنيي    1

   1  استمرار رصف البطاقات الذكية دون غرامات أو رسوم إضافية 2

   17  مليار دينار حجم االصدارات الحكومية حنى حزيران 1.825 3

   

   (3668) صحيفة السبيل

   1 الملك وأمي  الكويت يؤكدان عمق العالقات األردنية الكويتية 1

ي معان 4إتالف  2
 
   4 أطنان من األرز واألجبان واأللبان ومواد غذائية منتهية الصالحية ف

ي  3
 
   5 مع قرب انتهاء مهلة رصف البطاقات المجانية« األحوال المدنية»ازدحام كبي  ف

   

   (4340) صحيفة األنباط

1  : ي
 
   2 ألف حركة دفع عير الهاتف النقال منذ بداية العام 1٣.5المركزي األردن

ي ببورصة عمان لنهاية أيار بواقع  2    2 ماليي   دينار 8انخفاض االستثمار األجننر

ي ارتفاع أ 9%.٣ 3
   13 سعار المنتجي   الصناعيي   لشهر نيسان الماض 

   

   ( 4617) صحيفة الغد

ي ذرة أمريكية وإهمالها أسبوعا للعودة"المواصفات" و"الزراعة"  1
ى
   7أ   ترفضان باخرن

   1ب   ترجيح تأجيل توقيع اتفاقية المساعدات األمريكية لألردن 2

   2ب  توقف الصادرات األردنية لقطر بشكل كامل 3

   2ب   تجار يعلقون آمالهم عىل االيام المقبلة لتنشيط قطاع األلبسة واألحذية 4

   2ب   "صناعة عمان" تعمل عىل تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية داخليا وخارجيا 5
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   (4043) صحيفة الديار

شاديه ألسعار الحديد 1 ة اسيى    5 نشر
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1 Cabinet endorsees changes to Companies Law 1   

2 Vocational education still lags behind academic stream — experts 2   

2 Cabinet approves incentives for factories to establish branches in remote areas 3   

3 Gov’t to buy farmers’ wheat, barley at preferential rates  4   

3 Study stresses importance of capital investment in economic growth 5   
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