
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 20/6/2017ثالثاء ال
   الصفحة                                                                                                                                 (17005) صحيفة الرأي

ي تصدير الباميا اىل أوروبا 1
 
   14 زيادة ف

ي للصناعات البيولوجية 2
 
ي فرنسا واألردن

 
ات المرجعية ف    14 *بحث توأمة المختبر

ي أربعة أشهر/ د. فهد الفانك 3
 
   24 تطور المديونية ف

ي  4
 
   24 وزير دولة لشؤون االستثمار/ عصام قضمان

ي الثلث األول من العام %94,1الدين العام يشكل  5
 
   25 من الناتج المحلي اإلجماىلي ف

   25 *الحياري إقرار أدلة ارشادية محدثة لربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة 6

ي يوم 3400 7
 
   25 طن صادرات الخضار ف

ي ظل ازدهار القطاعي   السياحي والعقاري 8
 
ي ف

 
   26 "كريستال الغونز" لدخول السوق األردن

   

   (17931) صحيفة الدستور

   1  الملك يتسلم تقريرا يلخص أهم أعمال الحكومة عل مدى العام 1

    21  مليار دوالر عائدات السياحية لنهاية أيار 1.8 2

ي المائة للحاويات 50العقية الخاصة : خصم  3
 
   21  ف

4 "    22 االردن يتبن  رزمة تدابب  لتحفب   االقتصاد والتوجة نحو "النمو االخض 

   

   (3673) صحيفة السبيل

وقراطية أمام المستثمرين؟ 1 ي قدوم شحادة لهيئة االستثمار عل العقبات البب 
   3 هل سيقض 

   

   (4346) صحيفة األنباط

   5 ألف طن أجماىلي انخفاض الصادرات الزراعية 68 1

   13 الفاخوري: األردن يتبن  رزمة تدابب  لتحفب   االقتصاد 2

اء  3    13 ألف طن من علف الشعب   100تجار: األردن يطرح مناقصة جديدة لشر

   

   ( 4623) صحيفة الغد

   1ب   مليون دينار 146.6الموازنة بعد المنح اىل ارتفاع عجز  1

كم" تجاوزت  2 ي عل "إي فواتب 
 
ون    3ب   مليار دينار 1.5فريز: قيمة حركات الدفع االلكبر

   3ب   صدور اإلرادة الملكية بالموافقة عل تجديد رخصة الكهرباء األردنية 3

   

   (4048) صحيفة الديار

   5  طنا من اللحوم 76األمانة تتلف  1

   

The Jordan Times (12667)                                                                                                                        Page    

1 King receives 2017 government performance report  1   

1 Debt-to-GDP ratio slightly down in first third 2   

1 World Bank highlights Jordan’s ‘green growth’ approach 3   
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