
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 18/10/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17118)

قية السعودية 1 ن بالمنطقة الشر  3 *فريق إلنجاز معامالت األردنيي 

ن باألجور اليومية ضمن الشواغر المستحدثة فقط 2  3 البلديات: التعيي 

 عىل القطاع 3
ً
يبة عىل مدخالت اإلنتاج الزراعي سينعكس سلبا اء: فرض ضن  4 خبر

 من المواد الفاسدة 2344مؤسسة غذائية وإتالف  2100إغالق  4
ً
 4 *طنا

 20 اإلصالح االقتصادي والنمو/ د. فهد الفانك 5

ي الشونة الجنوبية 15ألف دينار خسائر االعتداء عىل  200 6
ن
 ف
ً
 21 محوال

ي آب 32٫٦٨ 7
ن
 21 مليار دينار الودائع لدى البنوك ف

ي المنطقة 8
ن
اء: األردن األفضل باالنفتاح التجاري ف  21  خبر

ي بالمفرق يسهم بإعادة إعمار سوريا والعراق 9  21 البخيت: الميناء البر

اء يبحثون تأثب  عملة "البتكوين" الرقمية عىل التجارة واالفراد 10  21 خبر

ن عىل االندماج 11 كات التأمي   24 مجلس الوزراء يمنح إعفاءات لتشجيع شر

 24 لألردن السفب  عادل: الغاز المرصي سيبقى يصدر  12

 40 2017٪ انخفاض كميات اإلنتاج الصناعي لشهر آب 2٫٦ 13

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18043) صحيفة الدستور

يبية عىل أنماط إنفاق األشة 1 ات القرارات الرصن " يرصد تأثب   1  " االقتصادي واالجتماعي

 1  مليون دوالر ٨00ميناء الشيخ الصباح حقق وفرا عىل الخزينة  2

يبة القيمة المضافة مطلع   االمارات تبدأ تطبيق 3  1 201٨ضن

 بالموازنة لشبكة االمان االجتماعي  4
َ
: دعم اسطوانة الغاز مستمر وسنوجد بندا ي

 3  الملقى

كات الناشئة المطبقة للتكنولوجيا المالية 5 ي عدد الشر
ن
 17  االردن الثالث عربيا ف

ونيا اعتبارا من العام المقبل 6 يبة إلكبى  17  استالم إقرارات الرصن

 

 (3769) صحيفة السبيل

يبة المبيعات عىل السلع األساسية 1  3 الحاج توفيق: نرفض زيادة ضن

 

 (4459) صحيفة األنباط

يبة 1 ن مراد تجار أجهزة خلوية يطالبون بدورات تدريبية لفهم الرصن  13 خالل لقائهم العي 

ي المملكة 2
ن
 10 وزيرة السياحة تؤكد أهمية تأهيل المواقع السياحية ف

 13 انطالق فعاليات مؤتمر المال واالستثمار 3

 

 ( 4735) صحيفة الغد

 2أ  األمانة": توجه لدمج "رخص المهن" و"رسوم المكاتب المهنية" بقانون واحد" 1

ي شباط 2
ن
ائب ف ن توقفوا عن استهالك سلع أساسية بعد رفع الرصن  1ب   دراسة: نصف الفقراء األردنيي 

 3ب  %11قروض البنوك لقطاع االنشاءات ترتفع  3
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: االقتصاد األمريكي أكبر الخاشين من العمالت الرقيمة 4 ي
ن
 3ب   العنان

 

 

 (4143) صحيفة الديار

 4  وزير الزراعة: توجه لتشجيع االنتاجيات 1

ونية 2  5  استعراض إنجازات خدمة تصاري    ح العمل االلكبى
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3 Cabinet offers incentives to merging insurance companies 1 

3 Taxpayers urged to use e-services  2 

4 12th money and investment conference begins 3 

4 Inspectors shut down over 2,000 food facilities   

4 Kingdom ranks third regionally for its number of enterprises in financial tech   

4 New national waste management strategy to reduce number of landfills   
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