
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 30/8/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17073)

 20 معبر طريبيل يفتتح اليوم 1

اكة أقوى بتفعيل التجارة 2  3 ترودو: ندعم االردن وشر

 9 حنيفات: انخفاض نسبة العينات الزراعية المخالفة إىل صفر ٪ 3

 19 مليون دينار لنهاية تموز ٦٧٤عجز الموازنة قبل المنح  4

ات قطاع الطاقة لزيادة مساهمة "المتجددة" 5  19 الخرابشة تعديل مؤشر

 لمجلس إدارة بوليفارد العبدىلي  6
ً
ي رئيسا  19 بلتاجر

ي المفرق 7
 
وع للطاقة المتجددة ف  19 افتتاح مشر

 20 الفاخوري يعرض أمام فريق أممي تداعيات األوضاع اإلقليمية عىل المملكة 8

 20  ٪ بلغت نسبة المتعطلي   األردنيي   ألكبر من سنة ٤٣٫٢ 9

: تراجع الطلب عىل األلبسة لعيد األضىح 10  36  القواسمي

 36 أبو حمور: السياسة النقدية الحكيمة أرست استقرار سعر الرصف 11

 36 سياحة خارجية.. هربا من ارتفاع األسعار 12

 36 "صناعة الزرقاء": تطالب بتثبيت العمالة األردنية بمصانع المحيكات 13

 

 (17998) صحيفة الدستور

ي  1
 19 العي   مراد: افتتاح معبر طريبيل طوق نجاة لالقتصاد الوطن 

 1 طريبيل اليوم-وزير الداخلية يفتتح معبر الكرامة 2

ي مليار دينار إجماىلي الد ٢٦٫55 3
 18 ين العام لنهاية تموز الماض 

 18 ٢01٧عام مليون دوالر األردن يستلم شحنة القمح الثانية كمنحة من الواليات المتحدة لل 18٫٧بقيمة نحو  4

ي ممارسة األعمال 5
 
 19 * دراسة لتطوير لمشاري    ع االقتصادية حول تحسي   مرتبة األردن ف

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (3730) صحيفة السبيل

ي الدخل والمبيعات" 1
يبن  " يحذر الحكومة من زيادة ض   3 العمل اإلسالمي

 6 األسواق تشكو قلة اإلقبال.. والمواطنون يشكون قلة المال 2

 

 (4414) صحيفة األنباط

يك تجاري مهم لألردن 1  15 مراد: العراق شر

 13 "السعيدات" يطالب الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات 2

كات 3  15 الجبور: مستعدون لتقديم التسهيالت لكافة الشر

 

 ( 4690) صحيفة الغد

 1ب  الكرامة مع العراق اليوماالفتتاح الرسمي لمعبر حدود  1

 ب   2
ً
 3أ   مليون دينار للخزينة العامة500الكردي مطالب قضائيا

 

 (4103) صحيفة الديار
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http://alrai.com/article/10403919/إقتصاد/افتتاح-مشروع-للطاقة-المتجددة-في-المفرق
http://alrai.com/article/10403914/إقتصاد/الفاخوري-يعرض-أمام-فريق-أممي--تداعيات-الأوضاع-القليمية-على-المملكة
http://alrai.com/article/10403911/إقتصاد/432--بلغت-نسبة-المتعطلين-الأردنيين-لأكثر-من-سنة
http://alrai.com/article/10403925/إقتصاد/القواسمي--تراجع-الطلب-على-الألبسة-لعيد-الأضحى
http://alrai.com/article/10403923/إقتصاد/أبو-حمور-السياسة-النقدية-الحكيمة-أرست-استقرار-سعر-الصرف
http://alrai.com/article/10403922/إقتصاد/سياحة-خارجية--هربا-من-ارتفاع-الأسعار
http://alrai.com/article/10403924/إقتصاد/صناعة-الزرقاء-تطالب-بتثبيت-نسبة-العمالة-الأردنية-بمصانع-المحيكات
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http://addustour.com/articles/968170-العين-مراد-الاردن-يمتلك-بيئة-استثمارية-جاذبة-للشركات-العالمية-والاقليمية?search=مراد
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ي  1
 5 مراد: افتتاح طريبيل طوق نجاة لالقتصاد الوطن 

ة باالستهالكية المدنية  2  5  حركة تسويق كبب 

 

The Jordan Times (12724)                                                                                                                        Page  

1 Jordan, Canada share commitment to regional peace, better ties 1 

1 Border crossing with Iraq to reopen in major boost to ties  2 

1 Debt ratio to GDP slightly down by July 31 3 

2 UK project help Jerash women sell dairy products on national market 4 

2 Planning minister meets with US fact-finding mission 5 

3 Two-thirds of employers plan to hire within a year - Survey 6 

3 Energy minister calls on industrialists to promote efficient energy use* 7 
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