
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/5/2017حد األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16961) صحيفة الرأي

ي حول خدماتها وأنشطتها 1
   60  "تجارة عمان" تصدر فيديو تعريف 

امج 2    2 مؤتمر يبحث التأمي   الصحي الشامل: انتهاج اساليب مبتكرة للتمويل واستدامة للبر

   6 الصفدي يؤكد أهمية خطة تحفب   النمو االقتصاديالنائب  3

   30 تحفب   النمو االقتصادي/ د.فهد الفانك 4

ي خطة  5
 
   30 لم تسقط من السماء/ عصام قضمان

6  :" ي  5680"النقد الدولي
 
 حصة الفرد من الناتج المحلي االجمالي ف

ً
   31 2017دوالرا

ي المملكة 7
 
اء: خطة تحفب   النمو نقلة جديدة تؤسس للنهضة االقتصادية ف    32 خبر

   32 القضاة: قانون "حماية المستهلك" توعوي وإرشادي ويضمن حقوق المستهلكي    8

ي 9    34  التعديالت تعزز الشفافية وتحيد االجتهاد والعامل البشر

 للهيئة االدارية لمنتدى االسب   10
ً
ي الخطيب رئيسا

 
   60 اتيجيات األردن

   60 أبو حلتم: خطة التحفب   االقتصادي منسجمة مع مطالب القطاع الصناعي  11

   

   (17887) صحيفة الدستور

   1 طن خضار ال اوروبا الشهر الحالي  2645تصدير  1

   21  االسواق المحلية تنهي استعداداتها الستقبال الشهر الفضيل 2

ي الخليل ينطلق غدا 3
 
   21  معرض الصناعات االردنية ف

وع القانون المعدل 4 ي لسنة   أبرز مالمح مشر
   22 2017لقانون رسوم تسجيل االراض 

   

   (3635) صحيفة السبيل

" توافق عل تعديالت نظام  1    3 التقاعد باإلجماع"عمومية المهندسي  

   4 من كبار الموظفي    620الحكومة تنفق مليوني   ونصف المليون دينار لزيادة رواتب 2

   5 خدام: سنكشف معلومات ألول مرة عن القطاع الزراعي  3

وع التخلص من المواد الضارة بطبقة االوزون 4    5 الخياط يؤكد أهمية تنفيذ مشر

   

   (4302) صحيفة األنباط

   2 النائب الصفدي يؤكد أهمية خطة تحفب   النمو االقتصادي 1

ونية نوعية منتصف أيار 2    13  العمل تطلق خدمات الكب 

   

   ( 4579) صحيفة الغد

اكة القطاعي   العام والخاص 1    7أ  الطراونة: "النواب" يدعم شر

   1ب  محلية األسبوع المقبلالحكومة تسلم العراق قائمة بالطاقة اإلنتاجية للمصانع ال 2

   1ب  الداوود: قطاع الشاحنات لم يعد يغطي كلفة التشغيلية 3

ين عقل:  4     2ب   مرتبط بإنجاز مواصفته القياسية 98بدء تداول بب  
  

   (4010) صحيفة الديار
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   5  بحث تعزيز العالقات االقتصادية مع فلسطي    1

   5 مليون دوالر صادرات اربد 39 2
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   2 Authorities tackle 30,000 violations on water resources since 2013 1   

2 Two-day economic development conference to be held in Amman 2   

3 GAM has 100 per cent complaints’ response rate — report 3   
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