
   

 ونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليوميةفهرس الروابط اإللكتر

 28/10/2017السبت 
 الصفحة                                                                                                                                   (17126) صحيفة الرأي

 1 "االنتربول": البدء بنظام "الباركود" بالمناطق الحرة" 1

 3 *بإقرار نظام أبنية عمانمعماريون يطلبون عدم اإلسراع  2

 7 *االقتصاد األميركي يواصل نموه رغم األعاصير 3

 7 *بفعل قرارات المركزي األوروبي ٢٠١٧اليورو يتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في  4

 24 كيف ترى اقتصادنا/ د.فهد الفانك 5

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18053) صحيفة الدستور

 2 الشواربة يبحث مع ُعمدات مدت عالمية سبل تطوير العالقات الثنائية 1

 3 *منتوجات الزراعية يواصل فعالياتهعجلون: معرض ال 2

 4 " مليون دينار حجم التداول االجمالي في بورصة عمان االسبوع الماضي24" 3

 4 *كة دولية في معرض األغذية والتصنيع في دبيمشار 4

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (3777) صحيفة السبيل

 2 المشغل األكبر للعمالة في األردنتقرير حكومي: القطاع الخاص  1

 3 هيكلة وترشيق كوادر في أمانة عمان الكبرى 2

 

 (4469) صحيفة األنباط

 2 مطالبات بتأخير نظام إقرار نظام "أبنية عمان" الجديد 1

 9 2015دوالراً.. أعلى مستوى منذ صيف  59النفط فوق  2

 9 بفضل تمديد المركزي األوروبي لشراء السنداتالذهب ينخفض مع ارتفاع الدوالر  3

 

 ( 4745) صحيفة الغد

 5  سنويا لدعم أجور نقل طلبة الجامعاتماليين دينار  5الحكومة تخصص  1

 5 "بورصة عمان "تنهي تعامالت األسبوع على تراجع طفيف 2

 5 2020تراتيجية عملها حتى العام "هيئة االتصاالت" تقّر اس 3

 

 (4151) صحيفة الديار

 3 ورشة إلدماج المرأة بسوق العمل 1

 

The Jordan Times (12771)                                                                                                                        Page  

1 Saudi Arabia’s NEOM project good news for Jordan, region – officials  1 

2 ICT minister launches WEF ‘Internet for all’ project  2 

4 PM inaugurates new development projects in Central Badia 3 

4 Amman Tech Hackathon kicks off targeting innovators of all ages 4 
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