
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/10/2017حد األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17108)

 1 المعايطة: "الشؤون السياسية" تحاور األحزاب حول الوع االقتصادي 1

ي واالستثماري يضغطان عىل البنية التحتية 2
 
 6 الفاعوري: التوسع العمران

 26 الحكومة تقرر استمرار اإلعفاءات/ د.فهد الفانك 3

ي  4
 
 26 العالم ينقض تعهداته/ عصام قضمان

 27  جلسة ١٨٣مليار دينار تداوالت بورصة عمان ب  ٢٫٦ 5

ي تعزيز االستثمار  6
 
 27  شحادة يثمن جهود "األردنية للحرة والتنموية" ف

ي قطاع السياحة بالنصف األول ٥٠ 7
 
 27 ألف عامل ف

ي األردن 8
 
 28 *"األعىل للسكان" يطلع عىل وثيقة سياسات الفرصة السكانية المحدثة ف

 52 شهور ٦مليون دينار تمويالت صندوق المرأة خالل  ٣4 9

ي تحت مظلة وزارة الصناع 10
 
ون  52 ة والتجارةالقواسمي يطالب بإدراج البيع اإللكتر

 * الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (18033) صحيفة الدستور

ي  1
: قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رافد لالقتصاد الوطن  ي

 1  الملقر

 1  مصادر حكومية: فتح معتر نصيب رغبة ومصلحة سورية أكتر منها اردنية 2

" يهدد بإجراءات تصعيدية لالستجابة لمطالبهم المتعلقة بالعمالة 3  1 " المزارعي  

 1  الغزاوي : سياسة االعتماد عىل الذات عنوان المرحلة القادمة 4

ي برئاسة وزير الصناعة والتجارة يبحث التعاون االقتصادي مع ليتوانيا 5
 
 17  وفد اردن

كم" تتجاوز  6  17  مليار دينار ٢٫٥" المركزي: المدفوعات عتر " أي فواتت 

 

 (3760) صحيفة السبيل

ي األردن/ د. خليل عليانتداعيات اقتصادية واجتماعية  1
 
 2 متوقعة لخيار البدل النقدي لدعم الختر  ف

 المزارعون يلوحون بإيقاف توريد الخضار إىل األسواق المركزية 2
5 

 5 غد إطالق بوابة األردن للسياحة العالجية واالستشفائية بعد  3

ي العاصمة ليصبح عددها   ٣٣"األمانة" تركب  4
 
ا جديدة ف  7 7٠كامت 

 

 (4449) صحيفة األنباط

 13 دينار شهريا فما دون ٥٠٠يتقاضون من العاملي   باألردن  %7٠ 1

ي  2
: قطاع االتصاالت واعد ورافد لالقتصاد الوطن  ي

 13 الملقر

اء  3  13 ألف طن قمح وشعت   ٢٠٠"الصناعة والتجارة" تطرح عطاء لشر

: أخبار سارة للقطاع الصناعي  4  14 الرفاعي

 

 ( 4725) صحيفة الغد

 العام الحاىلي  44الحياري:  1
 4أ   مليون دينار قروض للمزارعي  

ي  2
 
ض نموا متواضعا ف  1ب   نتيجة اضطرابات اإلقليم %٢٫١نسبته  ٢٠١٨الحكومة تفتر
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 2ب   السفارة األمريكية: توقيع اتفاقيات المساعدات االقتصادية لألردن قبل نهاية العام الحاىلي  3

ي  %١٨حواالت العمالة الوافدة ترتفع  4
 
ي الرب  ع الثان

 
 2ب   ف

: افتتاح معتر طريبيل حدث سار للقطاع الصناعي  5  2ب   الرفاعي

ي الطفيلة 7
 
 2ب   معرض للصناعات الوطنية ف

 

 (4134) صحيفة الديار

 3  األمانة تواصل االستعداد لفصل الشتاء 1

 4  دعوة لتأخت  قطاف الزيتون 2

 

The Jordan Times (12754)                                                                                                                        Page  

1 No decision reached over Syrian border reopening — official  1 

1 E-government to be realised by 2020 — PM 2 

2 Industry minister headsdelegation to Lithuania 3 

3 Ghezawi opens 6th job fair 4 
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