
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/10/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17104)

ن العام والخاص 1 ن القطاعي  اكة بي   40 ورشة حول تمويل المشاري    ع والشر

 4 مليون دينار 3.4عطاءات ألمانة عمان بقيمة  2

 20 د. فهد الفانك تناقضات وحقائق/  3

 21 مطالبات بمهلة قبل تطبيق المعايي  الجديدة عىل مصابيح توفي  الطاقة 4

 22 شحادة: االستثمارات ذات القيمة المضافة تحقق عوائد للمجتمعات المحلية 5

 40 % لنهابة أيلول 15انخفاض التداول العقاري  6

 40 *بوروندي ترغب بتطبيق تجربة األردن بالمناطق الحرة عىل أراضيها 7

 الرأي* الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة 

 (18029) صحيفة الدستور

ن  1 ن القطاعي  اكة بي   19  ورشة حول تمويل المشاري    ع والشر

ي تاري    خ المملكة 2
ن
 1  ضبط أضخم رسقة كهرباء ف

: السلع المدعومة والمعفاه تخضع للدراسة لتوجية الدعم للمواطن 3 ي
 1  الملق 

ي تراجع قيمة القروض الشخصية  4
 1  والسيارات وارتفاع السكنية العام الماضن

 17  سنوات 7القضاه يؤكد خلو " المناطق الصناعية المؤهلة" من أي مكون ارسائيىلي منذ  5

ن المملكة وافريقيا  1.36 6  19 2015مليار دوالر حجم التبادل التجاري بي 

ي   الشيخ صالح كامل ينال جائزة 7  19  المستثمر العرب 

 

 (3757) صحيفة السبيل

 3 2018تقليص إعفاءات المبيعات والجمارك أبرز فرضيات موازنة  1

ن عىل غرار المحروقات 2  البدل النقدي.. الخيار المفضل لدى الحكومة بعد تحرير أسعار الخي 
3 

يدة: استثمارات العقبة ستصل إىل  3  بحلول عام  14الشر
ً
 2025مليارا

6 

 

 (4445) صحيفة األنباط

ن  1 ن القطاعي  اكة بي   13 ورشة حول تمويل المشاري    ع والشر

ن "نقابة األلبسة" و"المواصفات والمقاييس" 2  13 تصاعد األزمة بي 

ي منشآت الطاقة 3
ن
 13 الخرابشة يؤكد أهمية ضمان أمن المعلومات ف

 

 ( 4721) صحيفة الغد

 لألجور 1
ن
 5أ  "العمل" تبارسر حملة تفتيشية إللزام مدارس خاصة بالحد األدب

 1ب  السلع األعىم"الحكومة تتجه لخيار الدعم النقدي بديال عن "دعم  2

ي يقفز  3 ي  %87االستثمار األجنب 
ن
ي الرب  ع الثاب

ن
 1ب   ف

 2ب  شاحنة اىل العراق منذ فتح "طريبيل" 250القضاة: تصدير بضائع  4

 

 (4131) صحيفة الديار

 3 مشاري    ع مائية جديدة بمعان والبلقاء 1
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1 Only citizens should benefit from subsidies — PM 1 

1 ‘Foreign direct investment up by 87% in Q2’  2 

2 Hike in housing loans, drop in personal, car loans recorded 3 

3 PSD urged to intensify inspections on private transport services  4 

4 Agriculture minister, OIE representative discuss animal protection 5 

10 Non-Jordanian buy JD11.7 million worth of shares in September * 6 
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