
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/7/2017ثالثاء ال
   الصفحة                                                                                                                                 (17016) صحيفة الرأي

   1 أوىل جلسات استثنائية "النواب".. اليوم 1

كات عىل جدول أعمال "اقتصادية النواب" معالجة التشوهات بقانون 2    2 الشر

   21 مستثمرون متفائلون بتوجهات تسهيل اجراءات االستثمار 3

   21 *النفط يهبط بفعل زيادة إنتاج أوبك 4

ي المملكة خالل النصف األول ٢٫٩ 5
 
   22 مليار دينار حجم التداول بسوق العقار ف

   أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر 

   (17941) صحيفة الدستور

   1  صة" العمل" تحذر من التعامل مع مكاتب التشغيل غير المرخ 1

اد أطقم الصالونات المرصية 3    17  نقابة تجار االثاث تطالب بوضع حد الستير

ي الدو  4
 
   18 ٢017ر الحكومية لسنه ائ" الدستور" تنشر مسودة نظام ممارسات التنظيم الجيد لالنشطة االقتصادية ف

   

   (3681) صحيفة السبيل

ي األردن/ د. خليل عليان 1
 
   2 الخسائر االقتصادية والصحية واالجتماعية للتدخير  ف

ي المطاعم« الغذاء والدواء» 2
 
   3  تدعو إىل التأكد من سالمة األغذية ف

   5 مو الناتج المحىلي اإلجماىلي نسبة ارتفاع الدين العام تتجاوز ن 3

   5 «تلفريك ؟»مليون دينار إلقامة  500فرصة استثمارية ب « العقبة االقتصادية»هل أهدرت  4

ي « الغذاء والدواء» 5
 
   7 المملكة من مادة التيتانيومتؤكد خلو مطاعم الحمص ف

   

   (4357) صحيفة األنباط

   13 تفاؤل يعم قطاع المستثمرين واالقتصاديير   1

   13 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي 36٢7 2

   

   ( 4633) صحيفة الغد

ي  3٢50تصدير "الزراعة"  1    6أ   طن خضار وفواكه اىل دول الخليج العرب 

ي تداوالت البورصة ال يتجاوز  2
 
   1ب  %1االستثمار المؤسسي ف

ان المدفوعات  3 ي مير 
 
   1ب  %٢3انخفاض عجز الحساب الجاري ف

   

 (4055) صحيفة الديار

ار بالمزروعات جراء الحر 1  2 ال أض 

 4 وزير الزراعة: األردن من أفقر دول العالم بالمياه 2

   

The Jordan Times (12675)                                                                                                                        Page    

2 Labour Ministry warns against unlicensed recruitment offices 1   

3 Salt to be nominated as UNESCO world heritage site 2   

4 Ready-made hummus free of titanium dioxide — JFDA 3   
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