
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 23/8/2017ربعاء األ
 الصفحة                                                                                                                                   (17066) صحيفة الرأي

 44 خرفان: األردن حريص على تعزيز تجارته مع زامبيا 1

 2 توجه إلنشاء شركة تسويق زراعية مشتركة للمنتج األردني والفلسطيني 2

 22 ثروة ضخمة ال تساوي شيئاً/ عصام قضماني 3

 23 مليون دينار العام الماضي 211ألف أردني اقترضوا  390 4

 23 «األضحى»انخفاض الطلب على األلبسة لعيد  60% 5

 23  شكاوى المعدل السنوي من المواطنين على شركات اإلسكان 10 6

 23 ألف يورو 465مشاريع في مجال إدارة الطاقة بقيمة  3تنفيذ  7

 23 مدفوعات إي فواتيركم تتجاوز حاجز الملياري دينار 8

 24 ارتفاع المستوردات للنصف األول %3.2انخفاض الصادرات و 1.6% 9

 أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر 

 (17989) صحيفة الدستور

 18 جارته مع زامبياخرفان: االردن حريص على تعزيز ت 1

 1 االردن والتشيك يوقعان اتفاقية تعاون بالطاقة النووية 2

 1 عيد االضحى المبارك االول من أيلول 3

 1  " اآلراضي" تدعو المواطنين للحصول على إخراج قيد ومخطط أراض إلكترونيا 4

 17  نقيب اصحاب شركات ومكاتب التخليص يطالب بإغالق ملف البيانات الجمركية المفتوحة 5

 17 " الصندوق االردني " للريادة نقلة نوعية في سوق رأس المال المبادر 6

 18 وريين في االردن في مخيم الزعتريافتتاح أول مكتب تشغيل لالجئين الس 7

 

 (3724) صحيفة السبيل

 4 رؤساء جمعيات المياه في وادي األردن يطالبون بإعادة النظر بقرار وقف استقدام العمالة الوافدة 1

 

 (4407) صحيفة األنباط

 13 ألف يورو 465مشاريع في مجال الطاقة بقيمة  3إنجاز  1

 14 "نزاهة النواب" تبحث معيقات االستثمار 2

 

 ( 4683) صحيفة الغد

 3ب   خرفان: استعداد للتعاون مع المهتمين باالستثمار في زامبيا 1

 1ب   منذ بداية الشهر الحالي %7السعيدات: معدل برنت يرتفع  2

 2ب   انطالق أعمال الملتقى األول للساحة الخضراء في األردن 3

 3ب  ذنيبات: الحكومة لم تصرف النظر عن الشراكة مع القطاع الخاص في "األلياف الضوئية" 4

 

 (4098) صحيفة الديار

 1  خفض أسعار باالستهالكية المدنية 1

 

The Jordan Times (12718)                                                                                                                        Page  

1 Jordan, Czech Republic draw roadmap of future cooperation 1 

1 Jordan’s first job centre for Syrian refugees opens in Zaatari camp  2 

2 Queen visits offices of pioneering Arabic website Mawdoo3.com, incubator AdamTech  3 

2 Six SMEs trained to upgrade their energy-saving practices  4 

4 eFAWATEERcom online payments ‘exceed JD2 billion since 2015’  5 
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