
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/6/2017خميس ال
   الصفحة                                                                                                                                 (17006) صحيفة الرأي

   4 منشأة سياحية حتى نهاية العام لتصويب أوضاعها 300عناب: أمهال  1

   19 ٪ النمو بالناتج المحلي االجمالي خالل الرب  ع األول٢, ٢ 2

طان لتقديم خدمة التكسي الذكي وزير  3 خيص والصفة العمومية شر    19 النقل ل  الراي: التى

: الطلب عل األلبسة أقل من معدالته بنحو  4 ي  ٥٢القواسمي
   19 ٪ مقارنة بالعام الماض 

ائية للمواطني   متواضعة رغم توفر السلع 5    19 القدرات الشر

ي بالتعاون مع القطاع الخاصخطة لتفعيل مكاتب  6
 
يد األردن    20 *التر

   رأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة ال

   (17932) صحيفة الدستور

   17  رئيس جمعية مستثمري االسكان يدعو لتأجيل اقرار نظام االبنية والتنظيم لعمان 1

ونيا 2 يبة" تدعو لدفع أي مبالغ فوق خمسة االف دينار الكتى    17  " الض 

   17  " تموز المقبل٢017انطالق فعاليات معرض "جوردن فود  3

   18 تفاؤل بتنشيط مبيعات قطاع المواد الغذائية مع قرب العيد 4

يبة القيمة المضافة 5 ايدا بتطبيق ض     18  الدول العربية تبدي اهتماما متى 

   

   (3675) صحيفة السبيل

؟ هل تعلن الحكومة "رسميا" فشل برنامج 1 ي
 
   3  اإلصالح المالي الثان

   3 %٥توقعات بتخفيض أسعار المحروقات الشهر القادم بنسبة  2

ي  3
اد المملكة من المواد الغذائية العام الماض     4  مليارات دينار  3توفيق: حجم استت 

   

   (4348) صحيفة األنباط

   6 خضار وفواكه أردنية إل قطر جوا 1

   13 الجمارك تحصد جائزة اإلمارات للطاقة 2

   

   ( 4625) صحيفة الغد

ي المملكة 1
 
ي انتاج بذور معدلة وراثيا ف

   7أ   "الزراعة" تنف 

بي    2
   1ب   "المركزي" يتوقع استمرار تحسن حواالت المغتى

   1ب  األسواق تنعش بعد ضف الرواتب وقرب حلول العيد 3
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1 Jordan to ‘deal positively’ with German troop transfer decision  1   

3 Housing developers urge gov’t response to avert ‘crisis’ 2   

3 Jordan will not allow entry of genetically modified seeds 3   

3 Jordan Food Exhibition to begin on July 5 4   
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