
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 29/5/2017ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                                 (16983) صحيفة الرأي

ي  1
 
 للحكومة والقطاع النسائ

ٍّ
ي أماكن العمل تحد

 
   4  توفير حضانات ف

   20 بوادر نجاح اإلصالح االقتصادي بدأت مرحلة تخفيض المديونية/ د. فهد الفانك 2

ي للتنمية:  3 اكة التنموية مع األردن ٣١أبوظب   تجسد الشر
ً
وعا    21 مشر

.. وعيار ا 4
ً
   21 دينار بالسوق المحلي  ٣0.5يسجل نحو  24لذهب مستقر عالميا

ة وتراجع واقع " 5 " األصفرتطبيقات النقل الذكية..بير  الخدمات المتمير     21 التاكسي

ي يتمتع بقاعدة ودائع مستقرة 6
 
ي األردئ

 
   21  ستاندرد أند بورز: القطاع المرصف

كم" ٨ارتفاع قيمة الدفعات إىل  7  عي  "أي فواتير
ً
   21 ماليير  دينار يوميا

   22 انخفاض أسعار الخضار والفواكه وتوقع تراجع أسعار الدجاج مع زيادة المعروض 8

   23 اتفاقيتان إلقامة مجمع صناعي ومنطقة تنموية بالقويرة خالل "دافوس" 9

 لـ "الملكية" 10
ً
 تنفيذيا

ً
 ورئيسا

ً
 عاما

ً
   23 بيشلر مديرا

   

   (17909) صحيفة الدستور

ي قوي ومستقل 1
 
   1  الملك : ال يمكن تنمية االستثمار دون نظام قضائ

   1  " العمل الدولية" تقدم لالردن منهجية علمية جديدة لحساب أرقام البطاله 2

   1  انخفاض ملحوظ عل اسعار الخضار والفواكة 3

   17  ورد حواىلي اربعه االف طن تمور سنويااالردن يست 4

ي اليوم االول من رمضان 2١ 5
 
   17  مخالفة تموينية حررتها الصناعة والتجارة ف

   17  استثناء شحنات زيت النخيل من الرسوم الجمركية 6

   

   (3654) صحيفة السبيل

خيص 1    4 وزارة النقل: الخميس القادم آخر موعد ل "أوبر وكريم".. من أجل الير

: السوق الجزائرية مهمة للصادرات األردنية 2    4 الجغبير

ي الرمثا 3
 
وات والدواجن ف    5 شكاوى من ارتفاع هائل للخرص 

   

   (4324) صحيفة األنباط

كة إنتاج دجاج ترفع أسعارها ... والرقابة غائبة ١٣أول أيام رمضان:  1    1 شر

   3 الصفدي: األردن تثمن الدعم االقتصادي الذي تتلقاه من الواليات المتحدة 2

   

   ( 4601) صحيفة الغد

ي رمضان 1
 
شيد االستهالك ف    3ب   "تجارة عمان" تدعو لير

   9أ   حاوية يوميا لمواجهة زيادة الطلب برمضان ١000"سلطة العقبة": مناولة  2

كة صناعية وحرفية منذ بداية العام الحاىلي  20١2إغالق  3
   1ب   شر

: مستوردات األلبسة واألحذية تنخفض اىل  4    2ب   مليون دينار  ٨0القواسمي

   2ب   وفد صناعي يبحث مع مسؤولير  جزائريير  تعزيز العالقات االقتصادية 5

   3ب   ترجيح تخفيض أسعار المشتقات النفطية 6
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ي  7     3ب  خطة حفز النمو االقتصادي/ محمد الزعب 
  

   (4027) صحيفة الديار

   3  أبو حماد: جشع تجار التجزئة سبب ارتفاع أسعار الخضار 1

   

The Jordan Times (12648)                                                                                                                        Page    

1 King holds judicial reform follow-up meetings  1   

1 RJ appoints veteran executive as CEO  2   

2 Hike in chicken prices recorded at beginning of Ramadan 3   

3 Gulf demand for Jordan’s agricultural produce expected to rise in Ramadan — 

official 
4 

  

3 Dates import stand at 4,000 tonnes per year 5   

4 RFSAN conducts food security trainings for officials  6   
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