
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 27/9/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17097)

امها بأمن األردن واستقراره االقتصادي 1 ز كا تؤكد الي   1 أمير

ي األردن 2
ز
: الفقر متعدد األبعاد منخفض ف ي  3 تقرير عرب 

ز الشباب من الريادة واالبتكار 80: وزير العمل 3  4 مليون دينار لتمكير

اد البطاطا اللبنانية واعتماد معي  "طريبيل" للتصدير 4  4 *بحث إعادة استير

 12 رئيس النواب يبحث العالقات مع المجر 5

 22 لماذا اإلصالح االقتصادي؟ / د. فهد الفانك 6

 و 7
ً
ي تقرير التنافسية العالمي  65األردن السابع عربيا

ز
 ف
ً
 23 عالميا

ونية  8  23 مليار دوالر 1.4توقعات ببلوغ حجم التجارة اإللكي 

 23 إىل تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا"صناعة عمان" تدعو  9

ة عىل قرب افتتاح معي  نصيب 10  كبير
ً
 23 القطاع الخاص يعلق آماال

 24 القضاة: نعمل بروح الفريق الواحد لزيادة التبادل وتعزيز دور القطاع الخاص 11

وي    ج الخارطة االستثمارية 12  24 هيئة االستثمار تتوجه للمحافظات األسبوع القادم لي 

 44 اللمبات الموفرة للطاقة بالمراكز الجمركية مستوردون يشكون تعليق حاويات 13

 44 ورشة تعريفية بمزايا اتفاقية التجارة الحرة األردنية األمريكية 14

 أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر 

 (18022) صحيفة الدستور

ونية يغلظ العقوباتالقانون المعدل لقان 1  1  ون الجرائم االلكي 

ي عمان اليوم 2
ز
كة" تجتمع ف  1  " العليا االردنية الفلسطينية المشي 

كة-االردنيةالتوقيع عىل محضز اجتماعات اللجنة الزراعية  3  5  * اللبنانية المشي 

ي المحافظات كافة بكلفة  120 4
 
 21  مليون دينار 300دراسة جدوى لمشاري    ع ف

 22  الجاري 30( 4العقبة االقتصادية تقرر نقل مركز الرابية الجمركي اىل ساحة رقم ) 5

ي من ضعف السيوله وارتفاع تكلفتها 6
ز
: بورصة عمان تعاب ي

ز
اتيجيات االردب  23  منتدى االسي 

 ونية لصحيفة الدستور*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكتر

 (3751) صحيفة السبيل

ي األردن/ حازم عياد 1
ز
ات تراجع النمو االقتصادي ف  2 مؤشر

 الحكومة برد نظام األبنية الجديدممثلو قطاع اإلنشاءات يطالبون  2
4 

يطة وجود رؤية واضحة 3  طويلة: األردن قادر عىل مواجهة التحديات االقتصادية شر
5 

ي من  4
ز
 2017مليار ونصف المليار دينار قيمة دخل السياحة حت  الرب  ع الثاب

7 

 

 (8443) صحيفة األنباط

/ د. محمد طالب عبيدات 1 ي يت 
 4 التهرب الضز

ي نهر النيل 2
ز
ي تعيش ف

اد األسماك الت   4 منع استير

 

 ( 4714) صحيفة الغد
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ز الشباب خالل  80الغزاوي:  1  7أ  أشهر 6مليون دينار لتمكير

 1ب  "المركزي" يشمل "االستشارات الهندسية" ضمن "التمويل متوسط األجل" 2

كات النقل الذكي األصفر يعاود االعتصام  3  2ب  احتجاجا عىل شر

 2ب   "صناعة عمان" تدعو لتعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا  4

 2ب   انسياب البضائع عي  طريبيل يحرك عجلة االقتصاد "تجارة األردن"  5

نح 6  3ب   متخصصون: الطبقة الوسىط تي 

 

 (4125) صحيفة الديار

وة الحيوانية يطالبون بخفض أسعار األعالف 1  4 مربو الير
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1 ‘Genuine partnership between stakeholders key to success of decentralisation 

experience’ 

1 

2 Jordan-Lebanon agricultural committee meets over trade  2 

2 Taxi drivers bemoan ‘unfair situation’ 3 

3 Jordanian-Palestinian Higher Committee holds preparatory meeting over trade 4 

3 Jordanian-Turkish relations seminar inaugurated 5 

3 House speaker, Hungarian ambassador discuss ties  6 

10 JSF proposes steps to increase liquidity, boosts ASE growth 7 
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