
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 29/8/2018ربعاء األ
 صحيفة الرأي )17426(                                                                                                                                   الصفحة

 22 *تجارة عمان تحث على مواصلة تعزيز ودعم خدمات األونروا 1

 1 ربط رسوم المدارس الخاصة بمعدل التضخم 2

 3 *ة في أمانة عمانإطالق ثماني خدمات الكتروني 3

 21 * قعوار: األعباء تهدد المكتسبات التنموية والوطنية  4

 21 مركبة يوميا بتطبيق اآللية الجديدة ١٠٠رمان يتوقع شطب  5

 21 شحادة يتفقد استثمارات منطقة القسطل 6

 21 *األراضي والمساحة تختتم مشروعا لرقمنة األرشيف 7

 21 *"اإلحصاءات العامة" تطلق النتائج الرئيسية للتعداد الزراعي 8

 40 وزير المالية يؤكد ضرورة مواصلة عمليات التطوير إجراءات إدارة األراضي 9

 الرأي*الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة 

 (18349) صحيفة الدستور

 1 تجارة عمان: توقف خدمات " االنروا" مقلق سياسيا واقتصاديا لالردن 1

 1 الرزاز يؤكد استمرار االردن باعانه الالجئين السوريين ويطلق 8 خدمات الكترونية  2
 18 حوامدة : منتدى االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2018 مساحة واسعه لعرض االفكار الريادية 3

 

 (4767) صحيفة األنباط

 6 تجارة عمان تحث على مواصلة تعزيز ودعم خدمات "األونروا" 1

 5 العقبة شهدت ركودا اقتصاديا في األضحى المباركتجار:  2

 5 "ميناء حاويات العقبة" تستضيف معرض النقل البحري الشرق أوسطي 3

 6 مستثمرون ماضون في تطوير أعمالهم رغم التحديات 4

 

 ( 4023) صحيفة السبيل

 3 خدمات إلكترونية جديدة في أمانة عمان 8الرزاز يطلق  1

 4 مواطنون: بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء جباية 2

 4 ترجيح تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول 3

 

 (5043) صحيفة الغد

 3ب  "تجارة عمان" تطالب بتعزيز ودعم خدمات "األونروا" 1

 7أ  اجتماع بـ "الزراعة" يدعو إللغاء شرط المنشأ الثالث في استيراد الحليب المجفف 2

 1ب   خبراء يدعون "النقد الدولي" للتعاون مع الحكومة لصياغة قانون ضريبي عادل 3

 2ب   "االستراتيجيات" يوصي بتخفيض الحد األدنى للتغير في السعر ببورصة عمان 4

 2ب   مخزون المملكة من القمح يغطي استهالك عام 5

 3ب   للون من أهمية نسب اإلنجاز الحكومة المعلنةاقتصاديون يق 6

 3ب   % من مساحة المملكة3األراضي المستغلة للزراعة وتربية الحيوانات تشكل  7
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1 UN Jordan, partners explore ways to lure private capital into in SDGs-related 

investments  
1 

3 ‘Pharmaceutical unemployment rises due to market saturation’  2 

3 Razzaz launches eight e-services at GAM 3 

4 42 companies join ‘Accelerate with JEDCO’ initiative  4 

4 Tourist visits up during Eid Al Adha — ministry  5 

10 ACT hosts 2018 Trans Mideast Exhibition and Conference*  6 
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