
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 24/5/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16978) صحيفة الرأي

   13 اعالن غرفة تجارة عمان/ للسادة أعضاء الهيئة العامة 1

   14 رئيس "األعيان" يبحث تعزيز العالقات مع رومانيا 2

  12سنوات والمخزون األكثر أمانا منذ  6أسعار السلع هي األقل منذ  3
 
   27 عاما

وعنا النووي 4 ي مشر
 
   27 رئيس الوزراء: مستمرون ف

ي األردن 5
 
كية تتطلع لفرص االستثمار ف كات أمثر    28 وزير التخطيط: شر

   28 مليون منحة ألمانية لتنفيذ مشاري    ع تنموية 97.4 6

   28 2020- 2017"أورانج" تستثمر نصف مليار دوالر بير   7

   29 الموازنة تطلب من الوزارات والمؤسسات تحديد سقف نفقاتها للعام المقبل 8

اكةوزير  9 ي تشكل حالة نموذجية للشر    29 المالية: التوأمة مع االتحاد األوروب 

   29  "المدنية" تداوم الخميس والجمعة 10

ي حجم االحتياطات من الذهب 11
 
 ف
 
: األردن الثامن عربيا    52 المجلس العالمي

   

   (17904) صحيفة الدستور

   13 اعالن غرفة تجارة عمان/ للسادة أعضاء الهيئة العامة 1

   1  مة التميثر  إرادة ملكية بتعيير  محمد الغزو رئيسا لمحك 2

ي  13االحصاءات :  3
 
   21 2030مليون نسمة عدد سكان المملكة المتوقع ف

ة وأسعار منخفضة 000رمضان هذا العام 4    21  سلع متوفرة بكثر

   22  بالثلث االول من العام %11صادرات صناعه عمان تراجع  5

ي الخارج 6
 
   22  البنك المركزي : مرتاحون لنمو الدخل الساحي وتحويالت العاملير  ف

   

   (3650) صحيفة السبيل

ي  1 يب 
   3 الحكومة تدرس إنشاء جهاز لمكافحة التهرب ض 

نا لتحويل قضايا الفساد للقضاءاإلصالح النيابية": رفضنا رفع " 2
ّ
   4 األسعار والموازنة وطالبنا بزيادة الرواتب وصوت

   5 "األمانة" تعلن جاهزيتها الستقبال رمضان وتتوعد المتالعبير  بغذاء المواطنير   3

ة للتنمية االقتصادية 4    5 الحنيفات: الزيتون من أهم القطاعات الزراعية وركثر 

ي  5 يب 
   3 الحكومة تدرس إنشاء جهاز لمكافحة التهرب ض 

   

   (9431) صحيفة األنباط

وع النووي 1 ي المشر
 
: األردن مستمر ف ي

   3 الملق 

   3 القضاة: نسىع لالنفتاح االقتصادي عىل إفريقيا 2

   3 مليون 97منحة ألمانية لألردن بقيمة  3

   

   ( 4596) صحيفة الغد

   22أ  عمان/ للسادة أعضاء الهيئة العامةاعالن غرفة تجارة  1

   1ب  %2.7السيولة المحلية تنخفض  2

كات تطبيقات النقل "الذكية"الصعوب: ال  3    2ب  تمديد لمهلة ترخيص شر
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ي طاقة شمسية بكلفة  4
ع بتنفيذ محطب  كة سعودية تشر    3ب   مليون دوالر  180شر

ي سبل تعزيز العالقات االقتصادية 5
 
    4ب   "جيبا" تبحث مع وفد روماب

  

   (4024) صحيفة الديار

ي  1
 
ويد الماب    4 الناض : نسىع لتحسير  كفاءة الث  

   

The Jordan Times (12644)                                                                                                                        Page    

1 Mulki meets with IAG over Jordan’s nuclear programme 1   

2 Jordan in state of ‘mixed readiness’ for future of work — report 2   

3 Jordan, Germany sign 97.4m euro development grant  3   

3 Jordan, Cyprus signed MoU on training of diplomats  4   

4 ERBD provides $2m loan for women-based microfinance 5   
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