
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/10/2017حد األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17121)

مة بدعم المحروقات حال تجاوز سعر النفط  1 ز  1 دوالر 100الحكومة ملت 

ي العقبة منذ أس 2
ز
 2 بوعبرادات بطاطا مريضة ف

 العام الحالي  1٨وزير الزراعة:  3
ز  2 مليون دينار القروض المقدمة للمزارعي 

اك االختياري بالضمان 4  2 *دعوة ربات المنازل ال االشت 

ز  بخطةوزير الصحة يوعز للعمل  5  4 االقتصادي النمو تحفت 

 27 2025مليارات دوالر حت  عام  10ة الخاصة" تستقطب "العقب 6

 27 "مستثمري الحرة" تطالب بتسجيل الرؤوس القاطرة بأسماء األفراد 7

ي  8
ز
ين الثات ي يثمن إعطاء مهلة لمستوردي المصابيح الموفرة للطاقة حت  نهاية تشر

 
بات  28 الشر

 28  الجيطان رئيسا لجمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية 9

يبة الدخل حق للدولة 10  28 حمادة: ضز

ي  11
ز
 لالقتصاد األردت

ً
 حذرا

ً
 28 *201٨باحثان من ستاندر تشارترد يتوقعان نموا

كية 12 ز األردن ووالية يوتا األمت   28 *منتدى لالستثمار بي 

كة جديدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات 1٨ 13  52 شر

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18047) صحيفة الدستور

ي المملكة 1
ز
 1  وفد اقتصادي أمريكي يبحث الفرص االستثمارية ف

 1  تسهيالت للسياح حاملي الجنسيات المقيدة 2

ي مكننة القطاع الزراعي والتخفيف من العماله الوافدة 3
ز
ورة التفكت  ف  1 * الغزاوي: ضز

ي للمملكة ال  " ستاندرد آند بورد" 4
ز
 B 1+تخفض التصنيف االئتمات

ي نيسان  5
ز
 18 201٨اكتمال العمل والرحيل ال ميناء العقبة الجديد ف

 أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور*الخبر 

 (3772) صحيفة السبيل

 2 ارتفاع التضخم قادم ال محالة إذا أوقفت الحكومة دعم السلع األساسية/ د. خليل عليان 1

 4 تجارة األردن" تثمن دور الحكومة بالتشاركية مع القطاع التجاري" 2

 5 آالف أخرى باالنتظار  3آالف طن زيتون إل "إشائيل" و 3تصدير  3

: ميناء العقبة لديه القدرة عل مناولة  4 ز  6 مليون طن من البضائع سنويا 30المبيضي 

 

 (4464) صحيفة األنباط

ز النمو االقتصادي 1  3 الشياب يوعز بالعمل لتحفت 

اوات 2 ز وخفضه عل اللحوم والدواجن والخضز  13 زيادة انفاق األش عل التدخي 

 

 ( 4739) صحيفة الغد

 8أ   آالف طن بطاطا قادمة من لبنان 6زارعون يطالبون بمنع دخول  1

 1ب  أبرز معيقات التصدير ال العراقالرسوم الجمركية و"ساحة التبادل"  2
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ائب يهدد النسيج االجتماعي  3  4ب  اقتصاديون: اإلضار عل سياسات فرض الضز

ائية/ أسعد القواسمي انخفاض وز  4  4ب   يادة الطلب وحجم القوة الشر

كات 5 ز باسم الشر : "مافيا" تحتال عل المواطني  ز  4ب  اتحاد التأمي 

 

 

 (4146) صحيفة الديار

 3 مليون دينار للنهوض بزراعة المحافظات 12تخصيص  1

 

The Jordan Times (12765)                                                                                                                        Page  

1 European Commission approves100m-euro loan to Jordan 1 

1 S&P downgrades Jordan rating, keeps outlook stable  2 

1 Aqaba seeks to attract $10 billion worth of investments 3 

3 American Chamber of Commerce calls for more Jordanian investments 4 

3 King Hussein Business Park, NERC sign electricity agreement 5 
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