
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 15/6/2017خميس ال
   الصفحة                                                                                                                                 (17000) صحيفة الرأي

   9 * إعالن غرفة تجارة عمان للسادة أعضاء الهيئة العامة 1

 من العالقات األردنية الصينية 40ندوة تقرأ  2
ً
   12 *عاما

   18 تخفيض النفقات الجارية/ د. فهد الفانك 4

5   
 
ة المخالفات واإلغالقات/ عصام قضمان    18 عن كثر

  موازنة  6
 
   19 2018تضمي   المشاري    ع المزمعة العام المقبل ضمن "التحفث   االقتصادي" ف

7 9,8   
   19 ألف مركبة الداخلة والمصدرة من "حرة الزرقاء" أيار الماض 

   19 2017ارتفاع كميات اإلنتاج الصناع  لنيسان  3,2% 8

   20 مليون دوالر لدعم الخدمات الصحية 50البنك الدول  يخصص  9

   20 % خالل خمسة أشهر 9تراجع صادرات صناعة عمان  10

   رأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة ال

   (17926) صحيفة الدستور

   1 الملك: ال تهاون مع من يضع عقبات أمام النمو االقتصادي 1

   1 مليار دوالر مساعدات أمريكية أساسية العام الحال  1.3 2

   1  ملكية بقبول استقاله وزراء التنمية والطاقة والنقلإرادة  3

   1 ايام 4الحال  ولمدة  25عطلة عيد الفطر االحد  4

  : ال زيادة عىل اسعار تذاكر " الملكية" عىل خط عمان الدوحة 5
 
   1  الكيالن

   1 تحذير من المتعاملي   مع المدعي   بقدرتهم عىل استخراج فث   الحج 6

   2  قبول استقاله رئيس هيئة االستثمار 7

   

   (3669) صحيفة السبيل

رين من موجات الصقيع 1.2 1    3 مليون ترصف لمزارعي   مترص 

   3 تخاطب المواطني   تلفزيونيا وإذاعيا للحفاظ عىل النظافة« البيئة» 2

   

   (4341) صحيفة األنباط

   6 مليون رأس من الغنم داخل المملكة 3.5 1

  نهاية مايو 10.7انخفاض احتياط  األردن من النقد األجنب    2
 
   13 % ف

   

   ( 4618) صحيفة الغد

   12أ  اعالن غرفة تجارة عمان/ للسادة أعضاء الهيئة العامة 1

2   
  محطة الصخر الزيب 

 
   1ب  بدء عمليات الحفر ف

   1ب  %11.6قيمة احتياط  المملكة من الذهب يرتفع  3

بي    4 وي    ج الفرص االستثمارية عىل المغث     3ب   الحكومة تعد خطة لث 

   3ب  انخفاض حاد عىل أسعار معظم أصناف الخضار والفواكه 5

   

   (4044) صحيفة الديار
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   3 توفث  أسواق دائمة للمنتوجات الريفيةالحنيفات:  1
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1 ‘Investment promotion requires sincerity by people in charge’ 1   

1 Three ministers resign 2   

1 US assistance to Jordan amounts to $1.3b in 2017 — ministry 3   

3 Agriculture Ministry to switch to solar power 4   

3 Official eid holiday announced 5   

3 World Bank extends $50m aid to underprivileged Jordanians, Syrian refugees 6   

3 Gov’t to buy farmers’ wheat, barley at preferential rates  7   
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