
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 24/9/2017حد األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17094)

 44 حلقة نقاشية حول تجارة الحبوب 1

ي دراسة 2
 
 2 تقارير "المحاسبة" يهدر المال العام تأخر "النواب" ف

اد الحطب 3  2 "الزراعة" تدعو اىل استير

 22 مع الطبقة الوسىط/ د.فهد الفانك 4

 23 منذ بداية العام %20-15تراجع استهالك النفط المشتقات النفطية  5

ي  1579 6
كم لنهاية آب الماض   23 مليون دينار مدفوعات إي فواتير

 

 (18019) صحيفة الدستور

خيص واالعتماد لسنة  1 وع نظام الير  1 2017" الدستور" تنشر مشر

ات بالمرحلة التجريبية وتركيب  2  1  جديدة 33شطب مخالفات الكامير

ات االقتصادية 2 ي يطلق لوحة المؤشر
 
اتيجيات االردن  17  منتدى االسير

ي العقبةات 3
 
ونية ذكية عىل مخارج المركز الجمركي الجديد ف

 19  فاقية إلنشاء بوابات إلكير

 

 (3747) صحيفة السبيل

 4 يتوجهان إىل معير طريبيل اليوم« النقل»و « الصناعة»وزيرا  1

ات االقتصادية 2 ي يطلق لوحة المؤشر
 
اتيجيات األردن  منتدى االسير

4 

ي مراكز وساحات جمركية 3
 
ونية الذكية ف  "تطوير العقبة" تنفذ البوابات اإللكير

4 

م بمنح أفضلية للصناعة الوطنية 4  عقوبات لمؤسسات رسمية ال تلير 
4 

ة لالستثمار فيها 4 5  مدن صناعية جديدة قيد اإلنجاز.. والحكومة تمنح تسهيالت كبير
5 

 

 (4434) صحيفة األنباط

نة 1  2 "صناعة األردن" تطالب الحكومة بإيجاد بيئة أعمال مير 

 5 لماذا البطالة تزداد/ المهندس هاشم نايل المجاىلي  2

ي مليون دين 1597 3
كم لنهاية آب الماض   13 ار مدفوعات أي فواتير

 14 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2826 4

 

 ( 4711) صحيفة الغد

 2ب  تجديد مذكرة التفاهم بير  "تجارة عمان" و"األلمانية األردنية" 1

ي األردن وما ضبط قبل  2
 
 7أ   ارسات فرديةمم 2014عبيدات: ال أدوية مزورة ف

ي المدن الصناعية 2.7 3
 
اكمي ف  2ب   مليار دينار إجماىلي االستثمار الير

ي وعد  4  4ب   بحل ديون المستشفيات الخاصة بأشع وقتالحموري: السفير الليبر

 

 (4122) صحيفة الديار

 2  هلسة يتفقد الطريق المؤدية للحدود العراقية 1
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2 Arab-African Economic Forum to kick off Wednesday 1 

2 ‘GAM committed to providing services in areas with difficult topography’  2 

3 Jordan to build solar energy-powered boat  3 
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