
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/10/2017ثنين اال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17109)

ي خطر/د. فهد الفانك 1
 
 22 برنامج اإلصالح ف

ي  2
 
كة/ عصام قضمان  22 بورصة عمان .. شر

: الدعم الحكومي يجب أن يذهب للمواطن وليس للسلعة 3 ي
 23 الملق 

ي  ٤٫٥ 4
 
بي   المتوقعة ف  23 2017مليار دوالر تحويالت المغت 

يبية الفاخوري يدعو إلعادة توجيه الدعم وحرصه باألردنيي    5  24 وضبط اإلعفاءات الرص 

ي نهاية آب 6
 
 24 الدين العام يستقر كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي ف

 44 مليون دينار عجز الموازنة لنهاية آب 6٤9 7

ي المهن المالية 8
 
 44 مؤتمر حول النساء األردنيات ف

 خالل عشر سنوات 16٥"فينكا" تمنح  9
ً
 44 *مليون دوالر قروضا

 * الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (18034) صحيفة الدستور

: إجراءات التحفت   تعزز قدرة االقتصاد عل مواجهه التحديات 1 ي
 1  الملق 

" ال تتوافر فيها سياسات اقتصادية ذات بعد تنموي 2  1  " برامج النقد الدولي

يبة عل مواد أساسية 3  1  " نقابة تجار المواد الغذائية" تطالب بعدم رفع الرص 

" لتسويق المشتقات النفطية 4 كتي   كة او شر  24  وزير الطاقة : توجه الستقطاب " شر

 

 (3761) صحيفة السبيل

ات اقتصادية متعارضة 1  2 حازم عياد /مؤشر

" يطالب بمعالجة اختالالت الموازنة بعيدا عن جيوب المواطني   " 2  العمل اإلسالمي
4 

ي النمو 3
 
ي المملكة لم تعالج االختالالت المالية ولم تحقق زيادة ف

 
 6 دراسة: برامج صندوق النقد ف

 

 (4450) صحيفة األنباط

ع 1  12 انقطاع اإلسكان... وارتفاع األسعار...!!!/ فارس شر

ي  13ارتفاع أسعار المنتجي   الزراعيي    2
 14 % حت  آب الماض 

 

 ( 4726) صحيفة الغد

 1ب   القضاة: حسم ملف إعفاء المنتجات األردنية من الرسوم العراقية الشهر الحالي  1

 2ب   منظومة لمتابعة وتقييم الخطط الوطنية 2

ي جريمة 3 يت 
 2ب   "الرخاء": التهرب الرص 

 

 (4135) صحيفة الديار

ي  1
 1 توقعات بتعديل حكومة الملق 

ائب/ خالد عبيدات 2  1 انتىه زمان الرص 
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