
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 14/9/2017خميس ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17084)

ي البلديات 1
 لنظام موظف 

ً
 4 *مجلس الوزراء يقر معدال

ي بالمملكة 2  4 الملك يبحث توسيع استثمارات الصندوق المالي  

 6 وافدا مخالفا خالل أسبوع 250ضبط وتسفي   3

 6 *وزير الزراعة: منتج الدواجن آمن وصحي  4

ا 5 يعات لجذب االستثمار للبير  8 مطالب بتعديل التشر

ي  6
 
/ عصام قضمان ي يب 

 18 خطة اإلصالح الض 

 19 أشهر 8ألف شقة بيعت خالل  23.7 7

 19 2016مقارنة بآب  %10لنهاية آب عناب: زيادة الدخل السياحي  8

 19 2017انخفاض كميات اإلنتاج الصناعي لشهر تموز من عام  2.6% 9

 19 الرأي تنشر تفاصيل برنامج القطاع الصناعي للتشغيل 10

 20 *مليون دينار لتنفيذ ثالثة تقاطعات مروري بعمان 60 11

 36 *"رجال األعمال" تبحث التعاون االقتصادي مع السويد 12

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18009) صحيفة الدستور

 1 الملك: لن يقوم أحد بمساعداتنا إن لم نساعد أنفسنا أوال 1

 21  مليار دوالر حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها العام الحالي  1.47وزير التخطيط:  2

 21 العقبة االقتصادية تستكمل اجراءات زيادة حجم المناولة لبضائع العراق 3

ي المرتبة ) 4
 
ي86االردن ف ي تطوير رأس المال البشر

 
 22 ( عالميا ف

 

 (3740) صحيفة السبيل

ي قضايا ديوان المحاسبة األحد 1
 
اهة ومكافحة الفساد تعلن نتائج تحقيق ف  3 الي  

 

 (4425) صحيفة األنباط

ي طريقها إل العراق 1
 
 6 المنتجات الزراعية األردنية ف

 15  مليون دينار حجم التداول اليومي لبورصة عمان 4.7 2

 

 ( 4701) صحيفة الغد

؟ / د. موىس شتيوي 1 ي يب 
 15أ  تعديل القانون أم إصالح ض 

ي  28"البلدية" توافق عىل  2
 
وعا استثماريا ف  8أ  أشهر 3مشر

ي "اوبر" و "كريم" 10 3
 
ي يعملون ف

 
 1ب  آالف أردن

 3ب  صناعيون يأملون مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا 4

 

 (4113) صحيفة الديار

 3 مليون دينار موازنة محافظة اربد 23 1

 للتوظيف 2
ً
 4 الغزاوي يفتتح معرضا
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1 Fakhoury, donors assess progress in Jordan Compact ahead of New York meeting  1 

2 Cabinet endorses cooperative sector executive plan  2 

2 Cabinet approves mandating reasons for licensing and accreditation by-law 3 

2 Labour Ministry deports 250 migrant workers for violations 4 

3 Cabinet approves Industrial Policy Document 2017-2021 5 

3 Jordan, Saudi fund sign grant agreement for new traffic intersections  6 

11 Royal Jordanian enhances on board meals and snacks* 7 
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