
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/10/2017خميس ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17112)

ي قرص العدل 43 1
 
ونية لدائرة التنفيذ ف  2 نافذة الكتر

ص يحددان خطوات لزيادة التعاون االقتصادي واالستثماري 2  3 * األردن وقتر

3  
ً
 وتكنولوجيا

ً
وي    ج المملكة سياحيا  11 عناب: "بوابة األردن" خطوة لتر

 11 ليات غذائية"الزراعة" تتلف ارسا 4

ي  5
 
 22 مع االستثمار لكن ليس بأي ثمن/ عصام قضمان

ي ثان 6
 
 23  االردن ومرص يتفقان عىل استحداث خط ربط كهربان

يبة عىل سلع صناعية وأساسية محلية 7  23 حمودة يحذر من رفع الرص 

ي  8
 
 23 *٢٠١٧تقرير: عجز موازنات دول خليجية قد يتجاوز التوقعات ف

 23 مطالب بتجميد نظامي األبنية واللوحات االعالنية لحي   إقرار بدائل 9

10 " ي "المهندسي  
 
ي نسبة مساحات األبنية القائمة المصدقة ف

 
 23 ارتفاع ف

ي القطاع السياحي باألردن 11
 
 24 *كاتب سعودي يدعو رؤوس األموال العربية لالستثمار ف

ة ومتوسطة الدخل 12  24 *اقتصاديون وسياسيون يدعون الدعم للفئات الفقت 

 وتعزيز االستثمار الخاص 13
ً
 حكوميا

ً
ى تحتاج دعما  40 وزير النقل: المشاري    ع الكتر

 * الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (18037) صحيفة الدستور

 23  مذكرة تفاهم لتوفت  خدمة تسجيل النطاقات الوطنية للتجار 1

 1 الملك: هدف اإلصالحات توجيه الدعم لحماية الطبقة الوسىط والدخل المحدود 2

ي قروض األفراد خالل النصف االول من  3
 
 1 ٢٠١٧تراجع معدل النمو ف

 1  أو مادة مخدرة عىل شكل حلوى ال وجود لعطر سام باألسواق 4

: تنفيذ مشاري    ع بقيمة  5 ي
اكة مع القطاع الخاص ٢٠٠الملقر  1  مليون دينار بالشر

ورة لتحريك السوق 6  21  العمري ل  " الدستور": تجديد العمل بإعفاء الشقق من رسوم التسجيل ض 

ي  7 يبر
اء يطالبون بإيجاد تعريف للطبقة الوسىط يضمن عدالة التحصيل الرص   22 ختر

 

 (3764) صحيفة السبيل

 4 ها "طازجة"بلدية الموقر تضبط عجوال ميتة قبل بيعها للمواطني   عىل أن 1

 

 (4453) صحيفة األنباط

 13 مذكرة تفاهم لتوفت  خدمة تسجيل النطاقات الوطنية للتجار 1

ورة اقتصادية 2  13 محللون اقتصاديون: فتح المعتر مع سوريا ض 

 13 مليون دينار حجم التداول اليومي لبورصة عمان 4.8 3

 

 ( 4729) صحيفة الغد

 3ب  اتفاقية بي   غرفة تجارة عمان و"تكنولوجيا المعلومات" 1

ي طور النقاش 2
 
 1ب  إزالة الدعم عن الختر  وتوجيهه لمستحقيه ف
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اتيجيات ينتقد ضعف االنفاق عىل البحث العلمي  3  2ب   منتدى االستر

" يثبت النمو االقتصادي للمملكة عند  4  3ب  %٢.3"النقد الدولي

 

 (4138) صحيفة الديار

ة 1  4  الناض: اللجوء السوري حمل األردن أعباء كبت 
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1 We cannot add taxes on Jordanians to subsidise foreigners in Jordan — King 1 

1 PM urges more active role of private sector  2 

3 Ministry of Agriculture encourages olive oil consumption among youth  3 

4 Jordan, Egypt to enhance electricity projects 4 
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