
   

 

 

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/9/2016األربعاء 

   الصفحة                                                                                                                                  (16723)  صحيفة الرأي

   3  وزير الداخلية: تسهيالت لتشجيع السياحة العالجية 1

   3  مجلس الوزراء يتبنى استراتيجية تنمية الموارد البشرية 2

   3 فتح سوق االوغندي لعامالت المنازل... الشهر المقبل 3

   8  شمول عاملي "عقود شراء الخدمات" بالضمان إلزامي ومن مسؤولية أصحاب العمل 4

   22 إلزامية تشغيل العمالة المحلية/ فهد الفانك 5

   23 % من دخل االردنيين يصرف للوفاء بالتزامات ديونهم69 6

   23  والمنقولة عبر الحدود العام الماضيمليار دينار قيمة المبالغ المصرح عنها  8.9 7

   24  خطة رقابية على األسواق خالل العيد 8

   24  اتفاقية لتأهيل شباب السلط لسوق العمل 9

   44 القواسمي: الطلب على األلبسة لموسم "األضحى" دون مستوياته 10

   44 ارتفاع الموجودات األجنبية لدى البنوك في تموز 11

   

   (17648) صحيفة الدستور

   22  العناني : حريصون على فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية 1

   1  : مصر خفضت تعرفة مرور السفن والبواخر الخاصة باالردن عبر " السويس"العناني  2

   1 شمول العاملين بـ " عقود شراء الخدمات" بالضمان االجتماعي إلزامي من مسؤوليه أصحاب العمل 3

   1 عطلة العيد من صباح االحد حتى مساء الخميس 4

   8  الجديدان يدخالن حيز التنفيذنظاما " وكالء السياحة والسفر"  5

   22  % نسبة النساء العامالت في المملكة10.3 6

   23  خدمة الكترونية قبل نهاية العام الحالي 50اطالق وزيرة االتصاالت :  7

   23  تجار لـ " الدستور": طلب ضعيف على مادة حديد التسليح خالل ثمانية األشهر الماضية 8

   23 انشاء نظام إحصائي للبيانات التجارية بدول " أغادير" 9

   

   (4341) صحيفة الغد

   3ب  العناني: الحكومة تسعى لتسهيل دخول المنتجات الزراعية الى روسيا 1

   1ب   تتسلم عروضا لمشروع الممر األخضر"الكهرباء"  2

   1ب   كيلو واط 600توصية بإغالق الدعم عن مستهلكي الكهرباء فوق  3

   3ب   الطباع يثمن اجتماعات اللجنة العليا االردنية المصرية 4

   3ب   % من التسهيالت التجارية االردنية93تشتري "تمكين" التابعة لـ " البنك االستثماري"  5

   

The Jordan Times (12429)                                                                                                                        Page  
  

1 Anani briefs ministries, private sector on Cairo meetings  1   

2 Eid Al Adha holiday announced  2   

3 Ministry launches first well powered by renewable energy in badia  3   

3 Mixed response from retailers as parking restrictions eased in downtown Amman  4   

3 ‘Trade Ministry to monitor shops during Eid Al Adha’  5   
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