
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/8/2017ثنين اال
 الصفحة                                                                                                                                   (17064) الرأي صحيفة

 8 عمان وأمانة المحافظات مجالس أعضاء تعيين 1

 11 الماضي العام %30 انخفاضها بعد الوافدين المرضى أعداد في طفيف تحسن 2

 23  الوزراء رئيس مكاشفة في التفاؤل رسائل تلتقط اقتصادية عالياتف 3

 23 القادمة األيام خالل طريبيل معبر فتح انتظار تترقب" الشاحنات" 4

 23 الفلسطينية لألسواق التصدير تعقيدات إلزالة يدعو الزرقاء صناعة رئيس 5

 24 الظاهرة جوانب يعالج وطني تكاملي بجهد العمل يتطلب الفقر نسب خفض: الفاخوري 6

 24 *المتجددة الطاقة لعروض الثالثة للجولة تفاهم مذكرة ٤٦ عتوق الطاقة 7

 44 عمان بورصة شركة إدارة رئيس العناني 8

 

 (17988) الدستور صحيفة

 1 الالمركزية تطبيق أثر المواطن يلمس أن يهمني: الملك 1

 1  لعمان اأمين الشواربة 2

 17  استثماريا ومشروعا فرصة 240 تتضمن للمملكة جديدة استثمارية خريطة: شحادة 3

 17  العقارية بالمكاتب الخاصة االرهاب وتمويل االموال غسل مكافحة تعليمات صدور 4

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (3723) السبيل صحيفة

 3 الثنائية العالقات في جديدة صفحة لعمان أردوغان زيارة تكون أن نأمل: العضايلة 1

 4 التركية األردنية االقتصادية العالقات 2

 6 كيلو 50 وزن دينارا 180 – 160 والروماني دينارا 220- 190 من البلدي الخروف 3

 6 الماضي حزيران%  19.1 االستخراجية الصناعات أسعار انخفاض 4

 7 دينار مليون 20 بقيمة المتجددة الطاقة لدعم صندوق 5

 

 (4405) األنباط صحيفة

 13 % 4 بنسبة الصناعية عمان شرق صادرات ارتفاع 1

 14 المركزي للسوق ترد وفواكه خضار طن 2545 2

 15 البورصة تداول حجم دينار مليون 9.5 3

 

 ( 4681) الغد صحيفة

 5أ  للعراق المصدرة السلع قوائم إعفاء ضرورة يؤكد الملقي 1

 2ب   أيلول في طريبيل معبر لفتح استعداد عملية عراقية أردنية اجراءات 2

 3ب   االستثمار لجذب استراتيجيات 5: شحادة 3

 

 (4094) الديار صحيفة

 1  والعنب والتفاح الليمون أسعار ارتفاع 1
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1 Jordan, Oman agree to revive old deals  1 

2 Jordanians prefer ‘closer destinations’ for Eid holiday  2 

3 ICT ministry launches updated e-services platform 3 

4 Cabinet appoints remaining members of GAM, governorate councils  4 

10 Anani to chair ASE board of directors  5 
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