
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/8/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17046)

ي إنتاج البذور 1
 
 2 *وزير الزراعة يدعو اىل التوسع ف

 2 *وزير الزراعة يدعو لتطوير الزراعة العضوية والحد من المواد الكيميائية 2

ي السلط إطالق برنامج تنمية المشاري    ع 3
 
 9 السياحية ف

ا 4 ي البتر
 
ي والعقار ف

 9 الظروف االقتصادية تضعف الطلب عىل األراض 

كم 1,2 5  21 * مليار قيمة المدفوعات عتر أي فواتتر

ي المملكة 6
 
وعات صناعية ف  21 أبو الرغاب يدعو المستثمرين اإلندونيسيير  إلقامة مشر

ي  7
ي بورصة عمان الشهر الماض 

 
ي ف  21 ارتفاع االستثمار األجنبر

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (17970) صحيفة الدستور

ل عىل الصحة والسالمة ا 1 ط عدم تأثتر المهن داخل المت  
 1  لعامةتعليمات تشتر

ة الدخول والعمل لغتر االردنيير   2 ي " صناعه االلبسة" بالعقبة  رسوم تأشتر
 
 1  العاملير  ف

كية برئاسة وزير الصناعه والتجارة 3  17 بعثة تجارية اردنية اىل الواليات المتحدة األمتر

ي صناعه العبوات الناسفة 4
 
ي يستخدمونها االرهابيير  ف

 17  استهداف السلع البر

اتيجيات يؤكد وجود فرص جديدة لتنوي    ع الصادرات الصناعية 5  18 منتدى االستر

 18 * ق يفتتح اليوممهرجان صيف عمان للتسو  6

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (3707) صحيفة السبيل

 4 الحياري: بناء منظومة ثقافة األمان النووي من أولويات عمل الطاقة والمعادن 1

 4 «المهندسير  »ارتفاع مساحات األبنية القائمة المصدقة من  2

كات زودت البورصة ببياناتها المالية النصفية 99 3  5 % من الشر

 

 (4387) صحيفة األنباط

ي مخزونات أمريكا 1
 
 15 النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة ف

ي  83 2
 15 مليون دوالر صادرات اربد خالل الشهر الماض 

 

 ( 4661) صحيفة الغد

" ينتقد تخفيض الحكومة لإلنفاق الرأسماىلي واالجتماعي  1  1ب  "النقد الدوىلي

 

 (4079) صحيفة الديار

ي بالمملكة 1
 
 4  العيطان: استقرار نوعي للوضع المائ

 

The Jordan Times (12701)                                                                                                                        Page  

3 As commuter frustration builds, study suggests subsidising transport sector  1 

1 Razzaz outlines ministry’s plans to improve quality of education  2 
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