
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 18/9/2017ثنين اال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17086)

: موازنة العام المقبل تعكس األولويات االقتصادية وتضبط االنفاق 1 ي
 2 * الملق 

ن "العمل" و "لومينوس" والصناديق االقراضية 2 ي يدعو للتنسيق بي 
 3  الملق 

يعية الست 3  6  قطاب رجال األعمال"رئيس النواب" سنوفر بيئة تشر

 13 الرأي تنشر تفاصيل برنامج القطاع السياحي للتشغيل 4

ا أفضل 5 ي البت 
ن
ات العام السياحي القادم ف  13 مؤشر

  900عناب:  6
 
 13 مليون دينار السياحة األردنية الصادرة سنويا

اتيجيات/ د. فهد ال 7 ي منتدى االست 
ن
 22 فانكالرئيس ف

يبة والرسوم الجمركية عىل لمبات توفت  الطاقة 8  23 قطاع الكهرباء يطالب بإلغاء الضن

ي دول الضاع 9
ن
 24 بدء أعمال الملتق  العالمي إلعادة االعمار ف

ي عىل الطبقة المتوسطة يعيق االستثمار 10 يبر
اء: زيادة العبء الضن  44 ختر

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18013) صحيفة الدستور

ي  1
اء ومختصون: الطاقة النووية السلمية إلنتاج الكهرباء ثورة تكنولوجية للنهوض باالقتصاد الوطبن  17  ختر

ي  3885" الصناعه والتجارة" تحرر  2
ن
 17 أشهر 8ف

ي االردن تشغلها نساء 9% 3
ن
 17 فقط من مقاعد مجلس إدارة البنوك ف

 17  صدور قانون الرقابة والتفتيش عىل االنشطة االقتصادية بالجريدة الرسمية 4

 

 (3374) صحيفة السبيل

ن و " 1 ن بقيمة مليوني  ي الطاقة والتنمية  ٧00مكافحة الفساد": الحكومة خشت منحتي 
 
ي وزارت

ن
ألف دينار ف

 االجتماعية

3 

 5 % 50رئيس بلدية سهل حوران: أدعو الحكومة إلقامة مشاري    ع استثمارية ألن البطالة وصلت إىل  2

 و"الزراعة" تعد بحلها ..صعوبات تواجه تصدير الخضار للعراق 3
7 

 

 (4429) صحيفة األنباط

 13 ألف أشة 20اإلحصاءات العامة تنفذ مسحا لنفقات وخل  1

 

 ( 4705) صحيفة الغد

 1ب  نسبة تمويل "خطة االستجابة السورية" 18% 1

ن  2 ن  %12.3ارتفاع أعداد السياح األوروبيي   1ب  %6.4والخليجيي 

ي األردن %12.٧تقرير:  3
ن
ي ف

 
 2ب   نسبة انتشار انعدام األمن الغذات

 2ب  الداوود: الشاحنات األردنية لم تدخل العراق 4

 المستويات عالميا 5
ن
ي المملكة ضمن أدت

ن
اتيجيات: مشاركة المرأة اإلقتصادية ف  3ب  منتدى االست 

 

 (4117) صحيفة الديار

 3 اتالف مواد غذائية بالطفيلة 1
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1 Ministry to allow hiring foreign workers anew in agriculture sector 1 

1 PM chairs economy taskforce meeting 2 

3 E-services to become mandatory at Amman municipality by 2018 — GAM 3 
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