
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/2017/ 10ثنين اال
 الصفحة                                                                                                                                 (17022) صحيفة الرأي

ي دخول المواقع األثرية 1
 
ي ف

 
ي كما األردب ي عىل معاملة السائح العرب 

 الحكومة تبق 
3 

 11 *نع حبس من تزيد أمواله المتحفظ عليها من قيمة الدين"النواب" يم 2

ق األوسط وأوروبا 3  25 األردن وتركيا يتفقان عىل ممرات نقل بري لربط الشر

سك األردن" 4 ونية لـ"مير
وس يوقف المعامالت اإللكي   25 نقيب المالحة: فير

 26 الحياري: الطاقة والمعادن تشع تنفيذ مشاريــــع الطاقة المتجددة 5

 26  القطرية األزمة بسبب الشاحنات قطاع خسائر دينار ماليير   ٦ 6

 27 آب المقبل وبيانته رسية 2018-2017الفاخوري: مسح نفقات األرسة ودخلها  7

 27  من الناتج اإلجماىلي %94,٦مليار دينار الدين العام خالل الخمسة شهور األوىل بنسبة  2٦٫٥ 8

 27 % ٦انخفاض أسعار الدجاج بالربــع االول بنسبة  9

وع التوسعة 10 ي مشر
 
ول: ال احتمال للتصفية وماضون ف  27 مصفاة البي 

 48 «الوطنية للتشغيل»و« مقاوىلي اإلنشاءات»مذكرة تفاهم بير   11

 48 صناعة عمان: السوق الكينية مهمة للصادرات األردنية 12

 لخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*ا

 (17947) صحيفة الدستور

كا 1 ونية عىل رحالت الملكية اىل امير  1  رفع الحظر عن االجهزة االلكي 

ي نهاية أيار 2٦٫48 2
 
 1  مليار دينار اجماىلي الدين العام ف

ي مليارا دينار إيرادات ض   3
 17 يبة الدخل والمبيعات لنهاية حزيران الماض 

ي  1٫٥ 4
كم" لنهاية حزيران الماض   17 مليار دينار مدفوعات " أي فواتير

 18  بدران تثمن قرار رفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة 5

 

 (3686) صحيفة السبيل

 3 الرواشدة يحذر من هجرة المزارعير  أراضيهم ويطالب بإعادة العمالة 1

 

 (3624) صحيفة األنباط

ي المقررة األربعاء 1
 3 اليابان ترحب بزيارة الملق 

ي بقيمة  2 وع ضف صحي ومياه دير عال والكرامة ٥00الناض: تمويل أوروب   3  ألف يورو لمشر

ي رفع أسعار زيت الزيتون محليا 3
 
 4  خدام: تصدير الزيتون للخارج سيسهم ف

 

 ( 4639) صحيفة الغد

 1ب   مصدر: األردن ينتظر ردا عراقيا وشيكا حول قوائم السلع المعفاة 1

ي جميع المجاالت  2
 
: حريصون عىل زيادة التعاون مع تركيا ف ي

 3ب   الملق 

 3ب   مختصون: تطوير شبكات الكهرباء الستيعاب انتاج مشاريــــع الطاقة المتجددة 3

 3ب   طويلة رئيسا لجمعية الرخاء 4

ورة تعزيز العالقات الثنائية 5  3ب   "األردنية السعودية" تؤكد ض 
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1 DoS to conduct household expenditure and income survey  1 

2 Cabinet approves 2018 economic facilities census  2 

3 BRT construction work on Sahafa Tunnel to start in two weeks — GAM 4 

3 JD1.514b of payments made through e-FAWATEERcom since launch — CBJ  5 

4 Water Ministry says it lacks funding despite promised aid   

 

http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/dos-conduct-household-expenditure-and-income-survey
http://www.jordantimes.com/news/local/cabinet-approves-2018-economic-facilities-census
http://www.jordantimes.com/news/local/brt-construction-work-sahafa-tunnel-start-two-weeks-%E2%80%94-gam
http://www.jordantimes.com/news/local/jd1514b-payments-made-through-e-fawateercom-launch-%E2%80%94-cbj
http://www.jordantimes.com/news/local/water-ministry-says-it-lacks-funding-despite-promised-aid

