
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 20/9/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17090)

ن "تجارة عمان" والجامعة األلمانية 1  27 *تجديد مذكرة التفاهم بي 

 8 الحنيفات يؤكد أهمية تأسيس جمعيات تعاونية لتجاوز التحديات الزراعية 2

 10 *الخياط: قانون حماية البيئة يواكب مستجدات االستثمار 3

ن تساهم بـ  4    6-5الصي 
ن
 11 *مليارات دوالر إلنشاء المفاعل النووي األردن

نامج/ د. فهد الفانك 5   ظل البر
ن
 24 المديونية ف

 25 مليارا دينار حجم تجارة المناطق الحرة خالل خمسة أشهر 6

 25 إعفاء الشاحنات العراقية من الغرامات 7

8   
وع العطارات إلنتاج الكهرباء من الصخر الزيت    يؤكد أهمية مشر

 26 *الملق 

 عرنر   9
ن   وخليجر   -األردن يستضيف منتديي 

  –إفريق 
ن
 26 أردن

 27 2018مليون دينار موازنة الطفيلة للعام  14ايمة: الهز  10

11 4   
 48 آالف شقة مبيعة حسب قرار اإلعفاء خالل آب الماضن

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18015) صحيفة الدستور

يبية 14 1 ائب وتطالب مجلس النواب بعدم تمرير الزيادات الضن  5  حزبا ترفض رفع الضن

  مجاالت الطاقة والتعليم والصناعةويفانغ: استثمارات صينية   2
ن
  األردن ف

ن
ة ف  7 كبب 

ن يعمق ركود األسواق محليا 3 ائب عىل المواطني   21 متخصصون لـ "الدستور": فرض مزيد من الضن

 

 (3745) صحيفة السبيل

  "المحاسبة" لم ترق للمساءلة القانونية79  1
ن
 3 مليون دينار قيمة قضايا ف

  حال لم تستجب "الطاقة" لمطالبها 2
ن
ابها وتلوح بتجديده ف  نقابة المحروقات تعلق إضن

4 

 

 (4431) صحيفة األنباط

 دينار حجم التداول اليوم  لبورصة عمان 4 1
ن  13 ماليي 

 14 ة أشهرمليار دينار حجم تجارة المناطق الحرة خالل خمس 2 2

 14 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2179 3

 

 ( 4707) صحيفة الغد

 4أ  متنفذ يخالف القانون باستصدار تصاريــــح عمل زراعية ألرض بور 1

 8أ   عطلة رسمية غدا بمناسبة رأس السنة الهجرية 2

ونيا 3 ن إلكب  اء المكمالت وأغذية الرياضيي   6أ  "الغذاء والدواء" تحذر من شر

 1ب  %4ترجيح رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل  4

كم" 2.2األردنيون يسددون  5  1ب  مليار دينار عبر "أي فواتب 

 3ب   القات التجاريةاقتصاديون: الصادرات االردنية للعراق بانتظار إحياء الع 6

 

 (4119) صحيفة الديار
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http://alrai.com/article/10406060/إقتصاد/الهزايمة-14-مليون-دينار-موازنة-محافظة-الطفيلة-للعام-2018
http://alrai.com/article/10406067/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/975509-%AB14%BB-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%80%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://addustour.com/articles/975505-ويفانغ-استثمارات-صينية-كبيرة-في-الأردن-في-مجالات-الطاقة-والتعليم-والصناعة?search=صينية
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ن تجارة عمان والجامعة األلمانية 1  5  تجديد مذكرة تفاهم بي 

 

The Jordan Times (12739)                                                                                                                        Page  

2 8 community-based organisations granted $350,000 for environmental projects  1 

2 Iraqi trucks exempted from border parking fees  2 

3 Decentralisation aims at identifying citizens’ needs — PM 3 

3 German agency trains women in plumbing profession  4 

3 Majority of Jordanians unwilling to pay for any news — survey  5 

3 Thursday announced as public holiday to mark Hijri New Year  6 

3 Jordan Free Zone trade reaches JD2b in first five months of 2017  7 

4 Pilot project launched to enhance academic performance of children 8 

4 Indonesian ambassador calls on Jordanian businesspeople to ‘fully utilise business 

potential’ 

9 
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