
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/8/2016االثنين 

   الصفحة                                                                                                                                  (16686)  صحيفة الرأي

   32  "تجارة عمان" "والمواصفات" تبحثان قضايا القطاع التجاري 1
   32  اتفاقية للتأمين الحي ألعضاء الهيئة العامة لـ " تجارة عمان" 2

   4  الناصر يدعو لعدم إغراق األسواق بزراعات ال تحقق العوائد االقتصادية 3

   28  ما معنى ارتفاع ودائع البنوك؟/ عصام قضماني 4

   29  لمتابعة مخرجات مؤتمر لندناالستثمار تنشئ مسارا خاصا  5

   29  % معدل نمو االقتصادي االردني نهاية العام الجاري2.4البنك الدولي:  6

   30  / يال نتسوق2016اعالن مهرجان االردن للتسوق  7

   32  مطالب بإعفاء األثاث من الضرائب والرسوم 8

   56  تراجع في نشاط ميناء العقبة في النصف األول 9
   56  مستثمرون يطالبون بفرض رسوم على األراضي البيضاء المخدومة وداخل التنظيم 10

   

   (17611) صحيفة الدستور

   22 ستطبق قرار حظر استيراد الزيوت النباتية المهدرجة التي تدخل في صناعه االلبان ومشتقاتها" المواصفات"  1

   22  اتفاقية تأمين صحي ألعضاء " تجارة عمان" 2

   1 % من تصاريح " الزراعة" تندرج في باب الفساد92العالف :  3

   1  إجراءات لضبط االختالالت في سوق العمل 4

   1  تخفيض أسعار المشتقات النفطية 5

   2 2016اعالن/ مهرجان األردن للتسوق  6

   10  توجه إللغاء ترخيص المهن المقلقة للراحة بمناطق السكن في العاصمة 7

   

   (4304) صحيفة الغد

   2ب  القطاع التجاري يطالب بالمساواة في تطبيق المواصفة بين المستورد والصانع 1

   2ب  اتفاقية تأمين صحي"تجارة عمان" توقع  2

   20أ  / يال نتسوق2016اعالن مهرجان األردن للتسوق  3

   2ب   المدرجة الخميسبدء تداول باألسهم غير  4

   2ب   اجراءات لتسريع النظر في طلبات االستفادة من اتفاقية قواعد المنشأ مع أوروبا 5

   3ب  %5أسعار تجارة الجملة تنخفض  6

   3ب   الدبعي: إقرار الحوافز الجديدة عزز جاذبية االستثمار في المدن الصناعية 7

   
The Jordan Times (12397)                                                                                                                        Page    

3 Gov’t reduces fuel prices by 3.4-4.3% 1   

3 Gov’t, EU sign work plan to support civil society — Fakhoury 2   

3 ‘Jordanian products among items banned for import by Iraq’ 3   

3 Jerash festival attracts 100,000 visitors 4   
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