
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 17/10/2017ثالثاء ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17117)

: برنامج اإلصالح المالي واالقتصادي يعزز المنعة االقتصادي واالجتماعية والسياسية 1 ي
 26 الملق 

كة حج وعمرة بإدارة "الصندوق" يثير حفيظة وكالء السياحة والسفر 2  4 إنشاء شر

ي الشمال خالل  ٧٦إغالق  3
 
 4 شهور ٩منشأة غذائية ف

 6 توجه لدمج أدوات التمويل الزراعي تحت مظلة "اإلقراض" 4

ي الماشية وزير الزراعة: رفع قروض 5  6 األعالف بدون فوائد لمرب 

 25 رمان: "مستثمرو الحرة" لم يصدروا للعراق لوجود معيقات 6

ائية 7 اجع القوة الشر يبة يسهم بي   25 "تجار األلبسة": رفع الض 

ي وترشيد االنفاق الحكومي دعوات لمعالجة التهرب الض   8  25 يب 

ي األردن أقل بكثير من الدول المجاورة 9
 
 26 أسعار الطحير  المدعوم ف

كية يبحثان التعاون 10  27 "صناعة إربد" والسفارة األمير

ي  11
 48 نصف مليار دينار حجم التجارة بالمناطق الحرة أيلول الماض 

 48 ارتفاع أسعار المنتجير  الصناعيير  لشهر آب %٩.2 12

 

 (18042) صحيفة الدستور

: إعفاءات كاملة من االيجار حب   1 ي
ي المدن الصناعية 5الملق 

 
 1  سنوات الستقطاب االستثمارات ف

اوح بير   2
 1 للكيلو غرام الواحد 24و18قرشا ودعم المواطن بير   40و 34مصادر: سعر الخي   سيي 

يبة المبيعات سيؤدي ال " الكساد" 3  1  صناعه عمان : أي رفع لض 

 18  اية المستهلك يعقد اجتماعه االول برئاسة الشمالي مجلس حم 4

 18 اعالن غرفة تجارة االردن / دعوة الهيئة العامة لغرفة تجارة االردن لالجتماع 5

: إعفاءات كاملة من االيجار حب   6 ي
ي المدن الصناعية 5الملق 

 
 1  سنوات الستقطاب االستثمارات ف

 

 (3768) صحيفة السبيل

 3 رئيس الوزراء: القرارات االقتصادية واإلصالحات تحدد األسبوع القادم 1

 2 اكتفينا من الوعود/ عبدهللا المجالي  2

ي األماكن العامة عىل مديريات الصحة 3
 
 1 تعميم عقوبات التدخير  ف

يبة المبيعات عىل القطاع الزراعي من صفر إل  4  4 % 1٦أو  %4وزير الزراعة: رفع ض 

ات العالمية؟ 5 ي مكافحة الفساد حسب المؤشر
 
 5 هل تراجع موقع األردن ف

 7 البو: نسىع جادين لدفع عجلة االقتصاد وجعل المملكة قبلة لالستثمارات 6

 

 (4458) صحيفة األنباط

 6 رئيس الوزراء: لن نرحل المشاكل وسنتصدى لحلها 1

يبة عىل المعلبات والمواد المصنعة 2  14 الحاج توفيق: توجه لرفع الض 
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http://alrai.com/article/10409610/إقتصاد/رمان-مستثمرو-الحرة-لم-يصدروا-للعراق-لوجود-معيقات
http://alrai.com/article/10409609/إقتصاد/تجار-الألبسة--رفع-الضريبة-يسهم-بتراجع-القوة-الشرائية
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http://alrai.com/article/10409488/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
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http://alrai.com/article/10409607/إقتصاد/أسعار-الطحين-المدعوم-في-الأردن-أقل-بكثير-من-الدول-المجاورة
http://alrai.com/article/10409601/إقتصاد/صناعة-ربد-والسفارة-الأميركية-يبحثان-التعاون
http://alrai.com/article/10409480/إقتصاد/نصف-مليار-دينار-حجم-التجارة-بالمناطق-الحرة-ايلول-الماضي
http://alrai.com/article/10409477/إقتصاد/ارتفاع-الرقم-القياسي-لاسعار-المنتجين-الصناعيين-بنسبة-9ر2-بالمائة-بثمانية-اشهر
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http://www.addustour.com/articles/979724-مصادر-سعر-الخبز-سيتراوح-بين-34-و40-قرشا-ودعـم-المواطن-بين-18-و-24-للكيلو-غرام-الواحد
http://www.addustour.com/articles/979682-صناعة-عمان-أي-رفع-لضريبة-المبيعات-سيؤدي-إلى-
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 ( 4734) صحيفة الغد

: نحن بوضع يجب فيه االعتماد عىل الذات 1 ي
 3ب  الملق 

 1ب  الحكومة تبحث مع العراق الحصول عىل النفط بأسعار تفضيلية 2

 1ب  اللوزي: مركبات ليموزين بنقل ركاب المطار 3

 2ب   سنوات ٦سيارة تأجير سياحي بعد رفع العمر التشغيىلي ال  ٧80ترخيص  4

 2ب   التشوهات االقتصادية واالعتماد عىل الذات/ موىس الساكت 5

 

 

 (4142) صحيفة الديار

ي  1
 5 رئيس الوزراء: اإلصالح المالي واالقتصادي برنامج وطب 

 

The Jordan Times (12762)                                                                                                                        Page  

2 Kingdom’s fruit and vegetable exports ‘steadily increase’ to Iraq  1 

2 Microfund for Women beneficiaries attend Amman Design Week  2 

4 Businesspeople discuss future of banking at regional forum 3 
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