
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 25/9/2017ثنين اال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17095)

 3 "الشؤون البلدية" توضح صالحيات المجالس البلدية والمحلية 1

ن "اإلنشاءات" والحكومة 2  3 بوادر أزمة بي 

   80إنتاجية الزيت تزيد بنسبة  3
 4 % عن العام الماضن

 6 الحكومة تحيل قانون تنظيم الموازنة إىل "النواب" 4

 10 لرأي تنشر برنامج قطاع الخدمات للتشغيل "الحضانات"ا 5

 24 د. فهد الفانك /  2018مالمح موازنة  6

7   
ن
 24 سندات دين جديدة! / عصام قضمان

ة المشتقات ال 8  25 %0.5نفطية توقع ارتفاع تسعي 

 25 خرابشة يؤكد أهمية الرقابة عىل قطاع األدوية للحفاظ عىل المال العام 9

   6.8% زيادة الصادرات و 0.3 10
ن
 25 أشهر 7% ارتفاع المستوردات ف

  الموازنة/ محمد صالح ملحس 11
ن
يب   ومعالجة العجز ف

 26 رأي حول التهرب الضن

  مستوى منذ بداية أيلول 12
ن
اجع إىل أدن  27 البورصة تير

  مكسيك   13
ن
 48 االتفاق عىل تأسيس مجلس أعمال أردن

  يبدأ الخميس المقبل منتدى التواصل 14
ن
 48 الخليج   األردن

 

 (18020) صحيفة الدستور

  مطار الملكة علياء الدوىل   1
ن
 1 مشب خاص للمستثمرين ورجال األعمال ف

  أمانة عمان.  2
ن
 1 ممثلو قطاع االنشاءات يلوحون بالتصعيد رفضا لنظام األبنية والتنظيم ف

 3 ال استثمار دون مستثمرين 3

 7 استمرار السياسات االقتصادية يعيق حل األزمة االقتصادية«: مالية المستقلةالنقابات الع» 4

يبة» 5 ن للحصول عىل اسم مستخدم ورقم رسي« الضن  17 تدعو المكلفي 

6   
: االردن البوابة الرئيسية لالقتصاد الفلسطيبن  17 الشماىل 

  ربيع 2الفاخوري: اتفاق مع الدول المانحة لعقد بروكسل) 7
ن
 18 2018( ف

 18 القديم عىل المحركات وقطع الغيارمطالبة بالعودة لنظام التخليص  8

  األردن رغم العديد من التحديات 9
ن
 ف
ً
 ملحوظا

ً
 19 أمنية: بيئة ريادة األعمال شهدت تطورا

  « كريف األردن»توقع اتفاقية مع » تطوير المشاري    ع  10
ن
 19 لخدمة االستعالم االئتمان

ئ العقبة 11
ن
ويد والبيئة اللوجستية لموان ن  19 تطوير العقبة ترسم خريطة النقل والير

 19 عامديوان المحاسبة يؤكد أهمية الرقابة عىل قطاع األدوية للحفاظ عىل المال ال 12

 19 «عاصمة االقتصاد العرن   »المجلس العرن   لإلعالم االقتصادي يطلق لقب  13

 

 (3749) صحيفة السبيل

  عمان بمساحة  1
ن
ن دينار 4ألف مير مرب  ع وبكلفة  290تعبيد ليىل  لشوارع ف  4 ماليي 

 % واأللبسة تتصدر القائمة 0.4ارتفاع الصادرات األردنية  2
4 
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http://www.addustour.com/articles/976185-مطالبة-بالعودة-لنظام-التخليص-القديم-على-المحركات-وقطع-الغيار
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https://www.addustour.com/articles/976175-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 (6443) صحيفة األنباط

ن االجتماع  واالقتصادي للمرأة 1 ورة إيجاد خارطة طريق واضحة المعالم للتمكي  : ضن  6 الصبيج 

 14 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2749 2

 14 وفد دوىل  يطلع عىل التجربة اإلحصائية البيئية األردنية 3

 

 ( 4712) صحيفة الغد

 8أ  سنويا من الناتج المحىل  االجماىل   %5الفاخوري: اللجوء السوري يتهلك  1

 1ب  جزئيا بعد فتح الحدود بالعراقأزعور يتوقع انفراجا اقتصاديا  2

 1ب   أشهر  8مليون دينار دعم أجور نقل طلبة الجامعات الحكومية خالل  2 3

كة لمعاينة مستوردات المملكة من القمح والشعي  الحومة تطرح  4  2ب   مناقصة لتأهيل رسر

 

 (4123) صحيفة الديار

وط االستثمار بمعان 1 ن رسر  4  مطالب بتحسي 

 

The Jordan Times (12743)                                                                                                                        Page  

1 Jordan preparing for $1b Eurobond issuance  1 

2 Cabinet approves mandating reasons for amended oil shale law  2 

3 Olive harvest expected to increase by 40 per cent — ministry  3 

3 Industry ministry calls for increased trade with Palestine  

3 Taxpayers urged to subscribe to e-payment system  
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