
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/8/2017ثنين اال
 الصفحة                                                                                                                                   (17050) صحيفة الرأي

 1 مليون دينار مخصصات المحافظات للعام المقبل 220 1

 4 كات: الفصل بين رئاسة مجلس اإلدارة والمدير العام"النواب" يقر معدل الشر 2

 22 معدالت النمو السابقة أبحت تاريخاً/ د. فهد الفانك 3

 23 السوق المحلي يشهد إرباكاً حول مزاعم برفع أسعار السجائر 4

 23 الكردي: توسعة "المصفاة" ضرورة ملحة لالقتصاد وأمن الطاقة 5

 24 تشغيل المتعطلين للحد من مشكلتي الفقر والبطالة 6

 44 تقرير: األردن يملك فرصة جيدة ليصبح مركزاً واعداً للتكنولوجيا المالية 7
 

 (17974) صحيفة الدستور

 1  البنك المركزي: تحسن االستقرار المالي رغم التحديات الخارجية الضاغطة 1

 17  لجنة مشتركة تناقش مقترحات آليجاد آليات تنظيمية لقطاع االتصاالت 2

 17  " الضريبة" تخصص بريدا الكترونيا للتبليغ عن االمتناع عن إصدار الفواتير 3

 18  كميات استيراد المملكة من االثاث ال تستوجب التدخل لحماية الصناعه المحليةدراسة:  4

 

 (3710) صحيفة السبيل

 1 وإزالة معيقات التبادل التجاري مع فلسطين« باريس»لجنة لتعديل بروتوكول  1

 3 الطراونة يبحث ونائب رئيس الوزراء اليمني العالقات الثنائية 2

 4 مجلس النواب يقر القانون المعدل لقانون الشركات 3

 6 السماح للحجاج الروس بدخول العقبة للتسوق واإلقامة 4

 

 (4391) صحيفة األنباط

 13 سيدات ورجال األعمال المغتربين يثمنون قرارات مجلس االستثمار 1

 

 ( 4667) صحيفة الغد

 6أ   ارتفاع أسعار الخضار والفواكه وأبو حماد يرجعه لألجواء الحارة 1

 1ب   % نسبة مديونية األفراد لدخلهم69المركزي:  2

 1ب  %0.6أسعار األراضي السكنية تنخفض  3

 1ب   % في النصف األول2.6انخفاض االيرادات الضريبية  4

 2ب  ماضي: تقنية جديدة لألبواب المقاومة للحريق 5

 

 (4083) صحيفة الديار

 8  الصناعة تدعو الستخدام تطبيقات هواتفها الذكية 1
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2 Finance minister briefs Cabinet on real estate market 1 

3 Lower House approves amended Corporate Law 2 

4 Dedicated email set up for consumer complaints 3 
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