
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 17/9/2017حد األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17086)

 1 "الزراعة": تدرس استقدام عمالة أجنبية 1

 2 األمانة تدرس إنشاء سوق جديد للخضار 2

ونية وخدمتان جديدتان لألمانة 3  2 *خمس محطات إلكتر

يبة الدخل/ د.فهد الفانك 4  24 إلغاء ضر

5   
 25 القضاة : نراجع اتفاقيات التجارة الحرة لتقييم نتائجها عىل االقتصاد الوطنر

 25 "مستثمري اإلسكان" تجدد مطالبها بمناقشة نظام األبنية قبل إقراره 6

 26 اقتصاديون يثمنون ترصيحات الملك حول حماية الطبقة الوسىط 7

ر وزارة العمل وصناعة األردنتوقيع اتفاقية "برنامج القطاع الصناع  للتشغيل"  8  48 بي 

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18012) صحيفة الدستور

 1  رجال أعمال واقتصاديون: رؤية الملك باالعتماد عىل النفس ...أنجح الطرق 1

 1  توجه ألنشاء سوق مركزي جديد للخضار والفواكه 2

 1  أكشاك لمحدودي الدخل عىل طريق البحر الميت 3

4 40%   
ر
 1  أشهر 8نسبة تراجع الطلب عىل المالبس محليا ف

  : عىل الحكومة التقاط الرسائل الملكية وتطبيقها عىل ارض الواقع 5
ر الكبارينر  22  العي 

 

 (3742) صحيفة السبيل

 3 الرخاء" تثمن ترصيحات الملك حول حماية الطبقة الوسىط وتدعو الحكومة للعمل بها" 1

 اقتصاديون: عىل الحكومة معالجة الملف االقتصادي 2
5 

  المملكة 3
ر
 عىل النشاط التجاري ف

ً
ائب جديدة يؤثر سلبا : فرض ضر  

 الكبارينر
5 

 سع  حكوم  لتخفيض االعتماد عىل العمالة الوافدة 4
5 

 

 (4428) طصحيفة األنبا

: عالقاتنا مع األردن تشهد نموا مضطردا 1  2 السفت  المكسيك 

2   
ر
 6 بدء حركة دخول المركبات والشحن من معتر طريبيل العراف

خيص 3   لمعامالت األبنية والتر
ر
ون  11 سلطة العقبة تتجه إىل تأسيس نظام إلكتر

ر األردن وروسيا إىل  4  13 مليون دوالر 368تراجع التبادل التجاري بي 

 

 ( 4704) صحيفة الغد

 1ب  دعوات جديدة إلعادة النظر باتفاق تبسيط قواعد المنشأ 1

 1ب  هيئة النقل تمنح تصاري    ح تشغيل مؤقتة بدال من طرح عطاء جديد 2

يبة الدخل ستؤثر عىل الطب 3 اء: الزيادة المرتقبة عىل ضر  2ب  قة الوسىطختر

 4ب  2016الهيئة العامة للمستثمرين األردنية التقرير السنوي للعام  4

 4ب   الكهربائية شهريا "الطاقة" تراجع تعرفة شحن المركبات  5
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 (4116) صحيفة الديار

ة وسدين 79وزير البيئة، انشاء  1  3 حفت 

 

The Jordan Times (12736)                                                                                                                        Page  

2 Intensive labour hired in local green project — ministery 1 

2 Agriculture Ministry warns farmers against early picking of citrus fruit  2 

3 Energy Transition exhibit marks launch of German Week 3 
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