
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/10/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17111)

 4 إطالق بوابة األردن للسياحة العالجية 1

ت بوعدها برصف  2
ّ
 4 مليون دينار للمقاولي    14,5الحكومة أخل

3   
 
يبة عىل أساس الالمركزية/ عصام قضمان  22 الرص 

 22 هل فشلت برامج الصندوق؟/ د. فهد الفانك 4

 23 العمري يطالب بإعفاء كل الشقق من التسجيل لتنشيط القطاع 5

  قطاع البنوك 5٧٫٨ 6
 
  ف

 
 23 *بأيلول ٪ حجم االستثمار غي  األردن

 23 ٪ حتى نهاية آب2,5استهالكنا من المشتقات النفطية يرتفع  7

 23 "المدن الصناعية": نعمل عىل توفي  عمالة مؤهلة 8

  برنامج إصالح النقل العام 9
 
ي أول خطوة ف  23 مجاهد: النقل الحرص 

اد مصابيح "ليد" دون ُمهل 10  23 مطالبة بتطبيق تعليمات استي 

يت    11
" يوص  بتغليظ عقوبات التهرب الرص   24 "االقتصادي واالجتماع 

12   
 
 44 تح آفاقا جديدة للتعاونالبلجيك  يف-الطباع: مجلس األعمال األردن

يدة: خطة الستقطاب  13  44 ألف فرصة عمل ٣٠مليارات دوالر وتوفي   1٠الشر

ة ومتوسطة الدخل 14 اء وفعاليات يدعون لتوجيه الدعم للفئات الفقي   44 خي 

 * الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (18036) صحيفة الدستور

: الدينار قوي واحتياطيات " المركزي" من العمالت االجنبية كافية 1  
 1 الملقى

يت    1٫9 2
 1 مليار دينار حجم الفاقد الرص 

كات 3   الوزارات والشر
يبة" تطلب أسماء موظق   1  " الرص 

  االردن من غرامات تجاوز مدة االقامة 4
 
 1  إعفاء اليمني   ف

ازي لتشديد الرقابة عىل كافة أنواع العطور عي  المنافذ الحدوديةالزبن لـ " الدستور" 5
 1  : إجراء احيى

 

 (3763) صحيفة السبيل

 3 الغنانيم: تأخي  رصف مستحقات المقاولي   أدى إلرباك عمل قطاع المقاوالت  1

 3 المستهلك" تطالب بإعادة إحياء بنك اإلنماء الصناع  حماية للصناعة والمواطن" 2

  السفي  التونس  ويبحثان انسياب السلع الزراعية 3
 3 الحنيفات يلتقى

  تحقيق برنامجه النووي 4
 
  قدما ف

 7 طوقان: األردن يمض 

ة ..مع سوريا« نصيب»األردن: اتفاق ممكن لفتح معي   5 ة قصي 
 7 خالل فيى

 

 (4452) صحيفة األنباط

 13 % منذ بداية العام 2٫5ارتفاع استهالك المملكة النفط   1

 13 "المدن الصناعية": نعمل عىل توفي  عمالة مؤهلة لتلبية احتياجات المستثمرين 2

  حال تطبيق برنامجه ) 3
 
 13 (2٠1٧-2٠22"صندوق النقد" يتعهد بأمان سعر رصف الدينار ف

 14 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 21٨٠ 4
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http://alrai.com/article/10408826/إقتصاد/مجاهد-النقل-الحضري-أول-خطوة-في-برنامج-صلاح-النقل-العام
http://alrai.com/article/10408824/إقتصاد/578--حجم-الاستثمار-غير-الأردني-في-قطاع-البنوك-بأيلول
http://alrai.com/article/10408822/إقتصاد/الاقتصادي-والاجتماعي-يوصي-بتغليظ-عقوبات-التهرب-الضريبي
http://alrai.com/article/10408736/إقتصاد/الطباع-الأعمال-الأردني--البلجيكي-سيفتح-آفاقا-جديدة-للتعاون-الاقتصادي
http://alrai.com/article/10408813/إقتصاد/الشريدة-خطة-لاستقطاب-10-مليارات-دولار-وتوفير-30-ألف-فرصة-عمل
http://alrai.com/article/10408805/إقتصاد/خبراء-وفعاليات-يدعون-لتوجيه-الدعم-للفئات-الفقيرة-ومتوسطة-الدخل
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https://www.addustour.com/articles/978791-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
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 ( 4728) ة الغدصحيف

1   
 
  األردن

ى
وع خط النفط العراف  1ب   مصدر: مخاوف من تأثي  انفصال كردستان عىل مشر

 1ب  %6والخليجيي    %12األوروبيي    ارتفاع أعداد السياح 2

  المعابر الحدودية 3
 
 3ب   مطالبة بتشديد الرقابة عىل السلع المقلدة ف

" يقدر االنفاق عىل البحث العمىل  بـ " 4  
 
اتيجيات األردن  3ب   مليون دوالر  26٠االسيى

 

 (4136) صحيفة الديار

 4 رئيس األعيان: األردن يواجه صعوبات اقتصادية 1

 

The Jordan Times (12757)                                                                                                                        Page  

1 Lawmakers say gov’t should not be left alone  1 

2 Workshop maps out streets of Amman to make it ‘accessible and friendly’  2 

2 Annab opens tourism ‘Horeca Jordan 2017’ forum 3 

4 ‘Number of active SSC subscribers reaches 1,247,000’  
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