
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/10/2017ثنين اال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17102)

1   
 40 رئيس تجارة عمان: مديونية األفراد مقلقة لالقتصاد الوطن 

 22 اعالن غرفة تجارة عمان/ للدورات التدريبية 2

وع الريشة للطاقة الشمسية بكلفة  3  4 *مليون دينار 38مجلس الوزراء يقر مشر

 6 رؤساء بلديات بإربد طالبون بتجميد نظام األبنية تمهيدا لمراجعته 4

ين    5
 7 "األحزاب الوسطية" تدعو للتشدد بمحاربة التهرب الض 

6   
 
/ عصام قضمان   قانون المالكي  

 
 20 العدالة الغائبة ف

يبة الدخلالطراونة: توجه حكوم  إلعف 7  21 اء "التعاونيات" من ض 

  األردن  8
 
   %87ارتفاع االستثمار األجنن   المباشر ف

 
  الرب  ع الثان

 
 21 *ف

ورات والطموح ومتاهة الواقع 9  22 ترشيد استهالك الطاقة.. الض 

 22 ت جوهرية"قطاع اإلسكان" يطالب بإعادة نظام األبنية ألمانة عمان إلدخال تعديال  10

  يبحثان تعزيز العالقات االقتصادية 11
 40 "صناعة عمان" ووفد صين 

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18027) صحيفة الدستور

1   
 21 رئيس " تجار عمان" : ارتفاع مديونية األفراد مقلقة لالقتصاد الوطن 

يبة 2 وع قانون يتوسع بالض   1  تونس : مشر

 21  االسمنت محليا مليون طن استهالك المملكة من مادة 2.5البنا ل " الدستور":  3

 22  توصية بانضمام االردن والعراق التحاد الغرف الخليجية 4

 

 (3755) صحيفة السبيل

1 "  
 3 تجارة عمان": ديون المواطني   وصلت لنحو مليار دينار العام الماض 

  العام -المسار اإليجان   للعالقة األردنية  2
 
كية ف  حازم عياد / 2017التر

2 

 5 نصيب الحدودي بات مسألة وقت -بو عاقولة: فتح معت  جابر أ 3

 المشاري    ع االقتصادية" تنظم يوما تعريفيا بمهام شبكة المشاري    ع األوروبية" 4
5 

  األسواق الخليجية و  5
 
 7 % 75ترتفع الخراف البلدية تعزز حضورها ف

 

 (4443) صحيفة األنباط

 13 % من دخل المواطن السنوي قروض استهالكية وسكنية 70مراد:  1

 13 توجه إنذارا عدليا لمؤسسة المواصفات والمقاييس"نقابة األلبسة"  2

 

 ( 4719) صحيفة الغد

 3ب  وتنعكس سلبا عىل النشاط التجاريمراد: مديونية األفراد مقلقة  1

 1ب  أزمة كردستان تثت  قلق وترتقب القطاعات التجارية والصناعية 2

 2ب   تجار يبحثون القواعد الفنية الجديدة للمصابيح الموفرة للطاقة 3

 3ب   نسبة مديونية األفراد اىل دخلهم وسط تحذيرات من اآلثار االقتصادية واالجتماعية 70% 4
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 (4129) صحيفة الديار

 6 مراد: ارتفاع مديونية األفراد مقلق 1

 

The Jordan Times (12749)                                                                                                                        Page  

1 Industrial exports to Iraq resume after border reopening 1 

1 ‘Individuals pay 70% of income to cover increasing debts’  2 

2 Gulf-Jordanian Forum calls for Jordan, Iraq to join GCC chamber federation 3 

3 Experts discuss upscaling of sustainable energy in buildings  4 

3 JEDCO introduces European Entreprise Network to key partners 5 

3 Ghezawi, Razzaz discuss reform of vocational training sector 6 

3 Cabinet approves Indian company implementation of solar energy project 7 

4 Tenders for BRT overpasses, passenger station to be floated this week  8 
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