
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 29/8/2017ثالثاء ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17072)

ي حول التنمية المستدامة 1
 
لمان ي المنتدى البر

 
 4 *بحث ترتيبات المشاركة ف

كية لكوادر "الزراعة" 2  11 *بحث االستفادة من منحة أمبر

 20 .فهد الفانكإصالح القطاع العام/ د  3

ي  4
 
 20 ارتفاع التضخم.. هل هو خبر جيد؟/ عصام قضمان

ي مليار دينار إجمالي الودائع بالدين 25.9 5
ي نهاية العام الماض 

 
 21 ار لدى الجهاز المرصف

 21 صلتفاعالت األردنيير  مع التكنولوجيا المالية عىل مواقع التوا 17% 6

 عىل مؤشر تنافسية السفر والسياحة العالمي  7
ً
 21 األردن الثامن عربيا

ي أسعار المنتجير  الزراعيير  لشهر حزيران 11 8
 
 21 % االرتفاع ف

ام بمتطلبات رأس المال اإلضافية 9  40 *قندح: معظم البنوك األردنية قادرة عىل االلب  

 

 (17996) صحيفة الدستور

 1 افتتاح معبر طريبيل خالل يومير   1

ي يداومون  2
 
 1 ساعه عىل مدار االسبوع 24محاسبو التنفيذ القضان

ة عيد االضىح المبارك 3 : برنامج جديد للتشغيل بعد فب  ي
 1 الملق 

كات القطاع الخاص 4  21 الحمود: الجمارك ستتبن  برنامج القائمة الفضية لشر

ح بان يكون  5  22 عاما لكفاءة الطاقة بالصناعة 2018وزير الطاقة يقب 

 

 (3729) صحيفة السبيل

 2 انفراجة قريبة/ عمر عيارصة ...معبر طريبيل 1

 3 قضية البيانات الجمركية المفتوحة تتفاعل بير  التجار ووزارة المالية 2

ي  3
 
قية الستيعاب مشاري    ع الطاقة المتجددةوزير الطاقة: توسيع شبكة نقل الكهرباء ف  5 المنطقة الشر

 

 (4413) صحيفة األنباط

 13 سوريا توقع عقود تصدير خضار وفوكه إل األردن 1

 13 2017األردن يتقدم عىل مؤشر السفر والسياحة العالمي  2

 13 مليون دينار حجم تداول البورصة 5.8 3

 

 ( 4689) صحيفة الغد

اء األضاحي  30تجار مواش يتوقعون انفاق االردنيير   1  1ب  مليون دينار عىل شر

ي  2
 
 1ب   أشهر  7 ال مساعدات لقطاع النقل ضمن "خطة االستجابة" ف

اب مفتوح للشاحنات خالل األسابيع المقبلة 3  2ب   الداوود يلوح بإرص 

يبة الخاضعة عىل توريد الغاز الطبيعي للمصانعالحكومة تدرس  4  3ب   تخفيض الرص 

 3ب  اقبال الفت عىل أسواق األلبسة الشعبية قبيل العيد 5

ي  6
 
يان االقتصاد/ خالد الوزن  3ب  قطاع الخدمات شر
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 (4103) صحيفة الديار

 1 االستهالكية المدنية تداوم الخميس 1

 2 مكثف لمسلخ األمانة خالل العيددوام  2

 5 العقبة الخاصة جاهزة الستقبال زوارها بالعيد 3

 

The Jordan Times (12723)                                                                                                                        Page  

2 Jordan improves rank in tourism competitiveness index 1 

3 Jordan receives 50,000 metric tonnes of US wheat in grant  2 

3 SSC, ILO sign agreement to improve workplace safety in factories  3 
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