
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/8/2017الثالثاء 

 الصفحة                                                                                                                                   (17051) صحيفة الرأي

 2 مصدرون يشكون ضعف الرقابة على استعمال المبيدات الزراعية 1

 8 الشريدة: تسويق غير تقليدي لمواجهة تذبذب الموسم السياحي في العقبة 2

 22 ماذا يعني انخفاض الدوالر/ د. فهد الفانك 3

 22 رابع أغلي مدينة عربية/ عصام قضماني 4

 24 الملقي: التشغيل بدالً من الوظيف 5

 24 ملحس: االنتهاء من تعديالت الضريبة نهاية األسبوع الحالي 6

 25 الفاخوري: األردن يستثمر في قطاع الشباب باعتبارهم وسيلة للتغير 7

 25 بمؤشر المخاطر السياسية واالقتصادية 78األردن بالمرتبة  8

 25 ألف شقة مبيعة خالل السبعة شهور األولى من العام الحالي 19,7 9

 44 ووزراء نتائج خطة االستجابة والمنح الخارجية"اقتصاد النواب" تبحث  10

 

 (17975) صحيفة الدستور

 17  نظام شمسي لتوليد الكهرباء 1000لتنفيذ برنامج تركيب اتفاقية  1

 18  غرفة تجارة تبحث تطوير التعاون االقتصادي مع الصين 2

 18  مليارات على أرض الواقع 10مليار دوالر حجم االستثمارات في العقبة منها  20الشريدة:  3

 

 (3711) صحيفة السبيل

 5 تباين بين األرقام الحكومية والفعلية لحجم التداول في سوق العقار 1

 5 مليون دينار في ستة شهور 942ارتفاع الدين العام  2

 5 خبراء يحذرون من تداعيات ارتفاع األسعار وانعكاساتها على حقوق المواطنين 3

 7 طنا من الباميا تزور األسواق األوروبية وكندا وأستراليا 1170 4

 

 (4392) صحيفة األنباط

 3 عناب: المهرجانات تنشط السياحة في المملكة 1

 14 مليون دينار حجم تداول البورصة 5.1 2

 14 ع وسط ترقب ألوبكالنفط يهبط من أعلى مستوى في تسعة أسابي 3

 

 ( 4668) صحيفة الغد

 1ب   مليون دينار 620فاتورة التقاعد ترتفع الى  1

 1ب  الحموري: "اللجنة العليا" تبحث تسهيل دخول المرضى السودانيين 2

 1ب   تجار يعولون على عيد األضحى إلنعاش أسواق األلبسة 3

 3ب  ألف طن قمح 100المملكة تطرح مناقصة مجددا لشراء  4

 3 ب  الوزني يدعو شركات التأمين والبنوك لالهتمام بإدارة المخاطر 5

 3ب  2030الفاخوري: األردن ملتزم بتنفيذ أجندة  5

 3ب   ملتقى االعمال يحث على تعزيز التبادل التجاري األردني الفلسطيني 6

 

 (4085) صحيفة الديار

 4 ألف طن صادرات المملكة من الخضار والفواكه 85 1

 

The Jordan Times (12705)                                                                                                                        Page  

2 UN youth photo competition sheds light on Sustainable Development Goals 1 

2 Early retirement ‘counterproductive’ for workers and economy — experts 2 

2 Syrian refugee children to be trained in heritage conservation in Petra region — PNT 3 

3 PM visits Business Development Centre over vocational training 4 

3 JRF, EU sign agreement to improve refugees, host communities’ education  5 
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