
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 26/9/2017ثالثاء ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17096)

 6 *بحث زيادة التبادل الزراعي مع باكستان 1

ي  2
 13 ندوة لتفعيل قانون تنظيم العمل المهن 

ي  3
 
 20 ال للحلول السياسية للمشاكل االقتصادية/ عصام قضمان

 21 "تجارة الزرقاء" تقرر إنشاء ناد للتجار بجبل طارق 4

ي  176 5
 
 21 *سنوات 6مليون دينار إيرادات المناطق الحرة ف

 22 نأمي   عمان: حريصون عىل التعاون مع جمعية المستثمري 6

ي ال تكذب/ رامي خليل خريسات 7
يبة عىل األفراد وفق األرقام الن   22 الض 

 40 توجيهية تعداد المنشآت االقتصادية تعقد اجتماعها األول 8

ي حمودة: القطاع االقتصادي يلعب  9
 
ي االقتصاد األردن

 
 ف
ً
 محوريا

ً
 40 دورا

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18021) صحيفة الدستور

ي  %50وزير الصناعه : صادراتنا ستبلغ  1
 
 1 من استهالك السوق العراف

ي مطلع العام المقبل 2
ي صين 

 
 17  منتدى أردن

ي  3 ي يدعو لمشاركة رسمية فاعلة بالمنتدى العرن 
ي -الكبارين 

 19 االفريق 

اف المتبادل بشهادات المطابقة بدول " اغادير" 4  19 توصية لتنفيذ االعت 

اماته قبل نهاية  5 ورة استكمال المجتمع الدولي تنفيذ الت  
 19 2017وزير التخطيط يؤكد ض 

 

 (3750) صحيفة السبيل

ان التجاري/ حازم عياد 1  2 لغز الطاقة والمت  

ي المملكة 2
 
ي ظل وجود الماليي   من األجانب ف

 
ي ظل وجود المواطني   ف

 
ورة توجيه الدعم للمواطني   ف  الملك: ض 

3 

 نظافة العقبة محور جذب سياحي وتنموي 3
3 

 4 % 6.1% وانخفاض أسعار بيض المائدة  7ارتفاع أسعار الدجاج الالحم  4

 

 (7443) صحيفة األنباط

عانطريبيل... حلم لم يكتمل...!!!!/  1  12 فراس شر

 13 مصدرون يشكون من اإلجراءات العراقية-األنباط من الرويشد 2

ي األردن 3
 
ي ف

 15 "المركزي" يصدر التقرير األول حول نظام المدفوعات الوطن 

 

 ( 4713) صحيفة الغد

 1ب   آالف شاحنة لم تجدد تراخيصها  4 1

كة ريادية أردنية تستقطب  2  1ب   ألف دوالر استثمارات 650شر

: "االحصاءات" تدرج عمليات مسح المنشآت االقتصادية كل  3 ي  2ب   أعوام 10الزعن 

 

 (4124) صحيفة الديار
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 5 آالف سخان شمسي  10تركيب  1

 5  بحث آليات تنفيذ تعداد المنشآت االقتصادية 2
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1 ‘Economic policies should protect middle, low-income segments’ 1 

1 EU offers Jordan soft loan worth 200m euros  2 

2 GAM receives flak for ‘discriminatory’ job ad 3 

3 MPs receive EU-funded tablets to enhance e-government services 4 

4 Energy efficiency fund promotes use of solar water heaters 5 

4 Agadir Agreement committee calls for memo implementation 6 
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