
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/10/2017ثالثاء ال
 الصفحة                                                                                                                                   (17131) صحيفة الرأي

 1 مليار دينار موجودات البنوك 4819"المركزي":  1

 1 ": ال نية لفتح باب تصويب العمالة الوافدة"العمل 2

 5 *بحث تنظيم استيراد الموز 3

 20 هل تم إيقاف المديونية/ د. فهد الفانك 4

 21 2018الفاخوري: تحسن مرتقب لترتيب األردن بتقرير ممارسة األعمال للعام  5

 40 *ماراتية يؤكدان أهمية الربط االلكتروني بينهماالجمارك األردنية واال 6

 40 الشرباتي: قطاع الكهرباء في حالة تخبط بسبب عدم إصدار قواعد "اللليد" 7

 40 % ارتفاع الرقم القياسي لكميات اإلنتاج النباتي5.8 8

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18056) الدستور صحيفة

 1  كيلومترا جنوب عمان 90العاصمة الجديدة  1

 5 اقرار تعليمات استقدام العماله الزراعية ضمن الشروط والتوصيات التي تم تحديدها 2

 17  والمقاييس: نظام االعتماد االردني يحصل على االعتراف الدولي المواصفات 3

 19  بالمئة من االقتصاد الوطني يعمل خارج االطار الحكومي 40العناني:  4

 19  االردن –عصفور: رئيسا لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية  5

 

 (3780) صحيفة السبيل

 2 فرص وتحديات العاصمة الجديدة المقترحة لألردن/ د. خليل عليان 1

 3 حول الدين العام وعجز الموازنة و"استمرار الدعم" والفقر والنمو 2

 3 لمبات توفيرثلثا األسر في المملكة تستخدم  3

 4 الحنيفات: قروض بدون فوائد للزراعات المائية وغير التقليدية 4

 5 منتدى اقتصادي أردني تونسي الشهر القادم 5

 

 (4471) طصحيفة األنبا

 14 بنوك مركزية 3الذهب يتراجع وسط حذر قبل اجتماعات  1

 

 ( 4748) صحيفة الغد

 1ب   توقع تثبيت أسعار المحروقات اليوم 1

 3ب  حملة تسويق عمان سياحيا 2

 3ب  "صناعة عمان" تدعو لتوحيد ضريبة المبيعات على معلبات األغذية المحلية 3
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1 King to start Kazakhstan visit today 1 

1 PM urges sound planning for national carrier’s future  2 

3 Jordan’s rank expected to rise in Doing Business 2018 report  3 

10 Spain posts brisk economic growth-france24 4 
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