
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/9/2017ثالثاء ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17073)

 36 "تجارة عمان" تنتقد قرار رفع أسعار المحروقات 1

مة 2 كة خالفت العقود المبر  2 وزير األوقاف سيتم محاسبة أي شر

ي العقبة خالل العيد 96 3
 
 4 ألف زائر ف

؟/ فهد الفانك 4  18 تحفب   النمو.. متى

ي  5
 
 18 نظام األبنية الجديد!/ عصام قضمان

ي آب والمكاسب  ١٣٥ية و صفقات مال ٥ 6
 
 19 نقطة ١٧مليون دينار تداوالت البورصة ف

كات التخليص بحدود الكرامة جاهزة للعمل 7  19 *أبو عاقولة: شر

 19 مستثمرون يطالبون بإعادة فتح المعابر مع سورية 8

 بحجم  ١٣ 9
ً
 جديدا

ً
ي "الحسي   التنموية"  ١٧٧استثمارا

 
 19 منذ بداية العاممليون دينار ف

  ٥-٣إنجاز  10
ً
ي المفرق يوميا

 
 19 معامالت تصدير اىل الخارج ف

: الصادرات األردنية للعراق 11  36  ال زالت تدفع رسوما جمركية  الجغبب 

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18000) صحيفة الدستور

يبة الدخل" 1 حة عىل " ض   1 النقابات ترفض التعديالت المقبى

 1 مليون دينار خدمة الدين العام نهاية تموز 894.8 2

 7 *20١6نسبة المتعطلي   االردنيي   ألكبر من سنة عام  %4٣.2االحصاءات العامة:  3

ي عمان غدا 4
 
 7  افتتاح معرض المنتجات الصينية ف

كة جديدة براسمال  422٧تسجيل  5 ي  94شر
 
 7  أشهر ٧مليون دينار ف

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (3732) صحيفة السبيل

يعية توصي بتعديالت عىل نظامي  1  3 «تعيي   الوظائف القيادية»و « الخدمة المدنية»مراجعة تشر

ي يعيق تنمية مناطق وادي األردن 2
 4 مالكو وحدات زراعية: منع إفراز األراص 

 

 (4416) صحيفة األنباط

ر 1  9 "تجارة عمان": رفع أسعار المحروقات غب  مبر

يبة الدخل 2 ي قانون ض 
 
 3 األنباط تكشف سيناريو "الصفقة" ف

 

 ( 4692) صحيفة الغد

ر  1  2ب   "تجارة عمان" رفع أسعار المحروقات غب  مبر

يبية للنصف 2 وع "الدخل" يخفض اإلعفاءات الض   1أ   مشر

ي قادر  3
 1ب   عىل المنافسة وتلبية احتياجات السوق العراقيةصناعيون: المنتج الوطت 

 3ب   دينار  ١.8تخفيض سعر طن الطحي   المدعوم  4

 

 (4106) صحيفة الديار

ر  1  9  تجارة عمان: رفع أسعار المحروقات غب  مبر
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1 Around 1.95m students head to schools today 1 

2 Jordanian engineers win NASA 2017 competition  2 

3 Jordanians flock to Aqaba, Petra, Wadi Rum during Eid 3 
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