
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 16/8/2017األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                   (17059) صحيفة الرأي

 16 حصة األردني من الدخل السنوي/د. فهد الفانك 1

 16 أين تذهب أرباح البنوك ؟/ عصام قضماني 2

 17 اإليكونيميست: األردن يسعى لتحسين المناخ االستثماري 3

 17 % من اجمالي موجودات البنوك المرخصة 54بنوك تستحوذ على  5 4

 17 بتموز« حرة الزرقاء»ألف مركبة الداخلة والمصدرة من  10.6 5

 32 *بريطانيا تسعى الى اتحاد جمركي مؤقا بعد بريكست 6

 32 العقوبات ترفع أسعار الغذاء وتضر بسوق العقارات القطرية في تموز 7

 الرأي لصحيفة اإللكترونية الصفحة على متوفر غير أعاله الخبر*

 (17983) صحيفة الدستور

 1  اتيجية الوطنية لالشتمال المالي في االردنفريز : لجنة وطنية لبناء االستر 1

 5  منتدون : إجراء االنتخابات تأكيد على نجاح مشروع االصالح السياسي االردني 2

 21  غرف التجارة والصناعة تؤكد اهمية التواصل مع مجالس المحافظات والبلديات المنتخبة 3

 

 (3718) صحيفة السبيل

 2 أثر التوقعات في القرارات االقتصادية/ د.خليل عليان 1

 5 الحاج حسن: الكوتا قرار سياسي داعم للمرأة االردنية 2

 

 (4400) صحيفة األنباط

 13 زين شريك االتصاالت لمؤتمر إدراك االقليمي 1

 

 ( 4676) صحيفة الغد

 11أ  "تجارة عمان" العطل الرسمية تؤثر سلبا على القطاع الخاص 1

 7أ  %31.7صناديق "البلدية والالمركزية" تغلق على نسبة مشاركة  2

 1ب  %12قروض البنوك األردنية في فلسطين ترتفع  3

 1 ب  مرة 12تضاعف قيمة الفواتير المسددة عبر "أي فواتيركم" في تموز  4

 2ب  خبراء: األردن ملتزم بأعلى معايير السالمة الدولية في مشروعه النووي 5

 3ب  وأعباء بالمليارات واالقتصاد الوطني يجابه وحيدامنح بالماليين  6

 3ب  عندما يقلع جميع التجار وتدق "الدراما" أبواب األسواق / تحليل اقتصادي 7

 

 (4092) صحيفة الديار

 4 أبو فارس االنتخابات وسيلة الحداث التغيير 1

 

The Jordan Times (12712)                                                                                                                        Page  

2 UNHCR welcomes Australia’s $11.8m grant to Jordan 1 

4 CBJ forms committee to improve financial inclusion  2 

 

 

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10402187/كتاب/حصة-الأردني--من-الدخل-السنوي
http://alrai.com/article/10402188/كتاب/أين-تذهب-أرباح-البنوك-
http://alrai.com/article/10402150/إقتصاد/اليكونيميست-الأردن-يسعى--لتحسين-المناخ-الاستثماري
http://alrai.com/article/10402151/إقتصاد/5-بنوك-تستحوذ-على-54---من-اجمالي-موجودات-البنوك-المرخصة
http://alrai.com/article/10402148/إقتصاد/106-ألف-مركبة-الداخلة-والمصدرة-من-حرة-الزرقاء-بتموز
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10402147/إقتصاد/العقوبات-ترفع-أسعار-الغذاء-وتضر-بسوق-العقارات-القطرية-في--تموز
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/970600-الثقافة-المالية-وحماية-المستهلك-المالي-أحد-أهم-محاور-الاستراتيجية-الوطنية-للاشتمال-المالي-في-الأردن
http://www.addustour.com/articles/970600-الثقافة-المالية-وحماية-المستهلك-المالي-أحد-أهم-محاور-الاستراتيجية-الوطنية-للاشتمال-المالي-في-الأردن
http://www.addustour.com/articles/970600-الثقافة-المالية-وحماية-المستهلك-المالي-أحد-أهم-محاور-الاستراتيجية-الوطنية-للاشتمال-المالي-في-الأردن
http://www.addustour.com/articles/970648-منتدون-إجراء-الانتخابات-تأكيد-على-نجاح-مشروع-الإصلاح-السياسي-الأردني
http://www.addustour.com/articles/970610-غرف-التجارة-والصناعة-تؤكد-اهمية-التواصل-مع-مجالس-المحافظات-والبلديات-المنتخبة
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/unhcr-welcomes-australia%E2%80%99s-118m-grant-jordan
http://www.jordantimes.com/news/local/cbj-forms-committee-improve-financial-inclusion
http://www.ammanchamber.org.jo/

