
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 24/10/2017ثالثاء ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17124)

ن  5الحكومة تحول  1 ن دينار لـ "مستقلة االنتخاب" لدفع مكافآت العاملي   2 *ماليي 

: إقليم جديد بدأ يتشكل وال بد ان يكون لنا القدرة للتفاعل مع مخرجاته 2 ي
 2 *الملق 

ي االقتصادوزير الصحة:  3
ن
 8 الصناعات الدوائية قيمة مضافة ف

 22 بيان الرئيس تجاوز برنامج الصندوق/ د .فهد الفانك 4

ي  5
ن
كات/ عصام قضمان ي راسة الشر

ن
 22 التفرغ لممثلي الضمان ف

ي شت  المجاالت  6
ن
ة اإلصالح الشامل ف  23 الفاخوري: األردن ماض بمسي 

 عل مؤشر درجة المخ 7
ً
: األردن الثامن عربيا ي

ن
 23 اطر االقتصاديةيور ومون

 23 شحادة: تنمية المجتمعات المحلية أولوية للدولة 8

 24 مخالفة حررت بحق منشآت تجارية منذ بداية العام الحالي  4530 9

ائب عل قطاعات غذائية 10  24 نقابات وجمعيات تطالب بعدم فرض ضن

ي البوصات العربية أدوات غي  تقليدية 11
 24 مؤتمر المال واالستثمار يوصي بتبتن

ن الشعبية 12  25 فاخوري: آفاق جديدة للتعاون االقتصادي مع جمهورية الصي 

ن العام والخا 1.1اإلحصاءات:  13 ي عام مليون عامل بالقطاعي 
ن
 44 2015ص ف

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18049) صحيفة الدستور

ن التنفيذ 1 ات الحج والعمرة تدخل حي   1 " االوقاف" : رسوم جديدة عل تأشي 

 1 " المستهلك: تطالب بتثبيت أسعار الكاز والديزل 2

ن زيادة حجم المساعدات والمنح المقدمة 3  17  االردن يبحث مع الصي 

ي تنمية المحافظة 5
ن
 18  شحادة يؤكد أهمية منطقة معان التنموية ودورها ف

 

 (3774) صحيفة السبيل

 7 ريادي 100يقدمان زيادة التمويل ل « إنتاج»و « أكاديمية تجارة عمان للتدريب» 1

ي قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية 2
 
ه العراف ي تباحث مع نظي 

 3 الملق 

وع لدعم المنشآت وخلق فرص عمل جديدة بقيمة  3  4 مليون دوالر 640إطالق مشر

كات تنجح بالتصدير ألوروبا مستفيدة من اتفاقية "قواعد المنشأ" 8 4  4 شر

ائب عل قطاعات غذائية وزراعيةنقابات وجمعيات تعلن رفضها فرض  5  4 ضن

 

 (4465) صحيفة األنباط

ن الدوائر الحكومية 1  3 مجلس الوزراء يقر تعليمات تبادل وتزويد البيانات بي 

ي العقبة يقرر إعادة تصدير البطاطا اللبنانية 2
ن
 9 مفوض الجمارك ف

 14 مليون دوالر منحة صينية لألردن 70 3

 

 ( 4741) صحيفة الغد

ي جلسة حوارية بعنوان "زيادة التمويل" 100 1
ن
 2ب  ريادي يشاركون ف
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 1ب  النفطية الشهر المقبل ترجيح تثبيت أسعار المشتقات 2

 1ب  "المستهلك" تطالب بتثبيت أسعار الكاز والديزل 3

اد األراجيل  4 ونيةتعميم بمنع استي   2ب  والسجائر االلكي 

ي وتحسن الحواالت يرفعان الطلب عل الدينار 5  2ب  موسم السياحة األورون 

 3ب  دينارا متوسط الدخل الشهري لنصف األش األردنية 352 6

ة ومتوسطة 160مبادرة لتطوير  7  3ب  منشأة صغي 

 

 (4148) صحيفة الديار

 3 ضبط بطاطا غي  صالحة 1

ائب عل الغذاء والنقابات ترفض 2  7 ضن

 

The Jordan Times (12768)                                                                                                                        Page  

1 Canadian potash company to sell stake in Jordan’s APC 1 

1 Cabinet okays gov’t online connectivity rules  2 

2 Cabinet approves new water agreement  3 

3 Cabinet approves e-payment by-law 4 

3 ‘Developing Jordan’s Economic Facilities Initiative’ launched 5 

3 ‘Number of public, private employees reaches 1.135m’ 6 

4 Jordan, Czech Republic to enhance business relations  7 

4 China to continue investments in Jordan  8 

4 GAM warns against buying street vendors’ ‘unsafe’ produce 9 

4 227 Russian tourists land in Aqaba 10 
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