
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/5/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16985) صحيفة الرأي

   1 القطاع الزراعي مهدد.. هل تنقذه الحكومة؟ 1

ن دينار ٢٠٤مجلس الوزراء يقرر تخفيض النفقات الحكومية  2    3 ماليي 

   22 أين وصلت/ د.فهد الفانك-المبادرة المرصفية 3

ي  4
ن
   22 الحسبة الجديدة للبطالة/ عصام قضمان

   23 ٢٠17خالل الرب  ع األول من  %17.9ارتفاع الدخل السياحي  5

ن بانفتاح تجاري أكير عىل العالم 6    23 المنتدى االقتصادي: األردن يتمي 

ة والمتوسطة 7 كات الصغي  ي إلعادة االعمار لدعم الشر ن كابيتال بنك واألورونر    23 *اتفاقية بي 

   23 لب بإعادة النظر بالرسوم الجمركية عىل زيت النخيلتطا« المطاعم» 8

ي سبل تعزيز العالقات االقتصادية« جيبا» 9
ن
   23 تبحث مع وفد رومان

   23 *"الصناعة" تخالف أحد الموالت لتقديمه عروضا وهمية 10

   رأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة ال

   (17911) صحيفة الدستور

ن  1 ن منذ عامي     1  " الغذاء والدواء": لم نستورد االرز من الصي 

شح لالنتخابات البلدية والالمركزية بدء  2    1  تموز المقبل 3الير

كه جديدة خالل  ٢655تسجيل  3    21  أشهر ٤شر

ي مجال سجل المأجورات المنقولة" الصناعة والتجارة 4
ن
ونيه ف    22 *" تطلق خدمات الكير

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

   (3656) صحيفة السبيل

ن دينار ٢٠٤مجلس الوزراء يقرر تخفيض النفقات الحكومية بمبلغ  1    3 ماليي 

ي إىل ميناء العقبة قبل نهاية العام 2
ر
   4 القضاة: مد خط أنبوب النفط العراف

   4 اإلعالن عن القائمة المبدئية لمنح سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 3

   8 % من التمور المحلية خالل رمضان ٤٠األردنيون يستهلكون  4

   

   (4326) صحيفة األنباط

   4 % لدول غي  عربية 5٠انخفاض الصادرات الزراعية بنسبة  1

   14 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي ٢531 2

   14 مركز التدريب الجمركي يختتم ورشة عمل تدريبية للجمارك الفلسطينية 3

   

   ( 4603) صحيفة الغد

   1ب  %31سندات وأذونات الخزينة تنخفض  1

ي المملكة 2
ن
كات أمريكية مهتمة باالستثمار ف    1ب   شر

اء: القضاء المتخصص يرسخ قاعدة آمنة لالستثمار  3    2ب   خير

اء الدواجن 4    3ب   "المستهلك" تطلق حملة لمقاطعة شر

ي  5
ن
    3ب   االقتصاد واالشارات اإليجابية / خالد الوزن
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   (4031) صحيفة الديار

ا وآيل 1 وعات مائية بالبير    4 مشر
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1 Private hospitals struggle in face of ‘unfair’ challenges — sector leader 1   

1 Cabinet to cut down JD200m on spending  2   

2 Consumer society starts chicken boycott campaign 3   

3 Mandating reasons approved for JODIC draft law  4   
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