
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/7/2017حداأل
   الصفحة                                                                                                                                 (17021) صحيفة الرأي

1   
ص أمد التقاضن

ّ
ن تقل    6 "النواب" يناقش اليوم قواني 

2   
ن
ن تنقص ام تزيد/ عصام قضمان بي     28 حواالت المغتر

 ببورصة أبوظب   بـ  476 3
ن    29 شهور 6مليون دينار تداوالت األردنيي 

ن  4    29 وزير التخطيط يدعو اىل دعم األردن لتمكينه من إدامة خدمة الالجئي 

   29 الحاليقة مديرا عاما للمجموعة األردنية للمناطق الحرة و"التنموية" 5

وع الالمركزية 6    29 لجنة حكومية مع الجهات المانحة لدعم مشر

   29 الزبن: المواصفات تدعم الصناعة الوطنية 7

   29 2017ألف شقة مبيعة خالل النصف األول من عام  16 8

خيص 9 ونية للتر   الخدمات اإللكتر
ن
   30 "االتصاالت" تناقش ست  العمل ف

كا الشمالية وآسيا %31ارتفاع الصادرات الوطنية  10    30 *لدول أمت 

   30 *البنك الدوىل  يدشن برنامج قروض لسيدات األعمال بالدول النامية 11

يبة  12    56 تتوقف عن استقبال دفعات تزيد عن خمسة آالف دينار نقدا أو شيكاتالضن

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17946) صحيفة الدستور

   21  : راتب التقاعد المبكر من بداية شهر تقديم الطلب وليس من تاريــــخ انتهاء الخدمة" الضمان" 1

  مختلف المجاالت  2
ن
   22  " اللجنة الوزارية االردنية الهندية" تبحث تعزيز التعاون االقتصادي ف

   22  مخالفة خالل النصف االول 3475" الصناعة " تحرر  3

   22 2017" الدستور" تنشر مسودة نظام رسوم وبدل الخدمات عىل سيارات الشحن غت  االردنية لسنة  4

   

   (3685) صحيفة السبيل

1   
   3 تحسن أداء بورصة عمان األسبوع الماضن

  المطاعم الشعبية بالعقبة 2
ن
   7 الرقابة الصحية تبدأ بتنفيذ حملة عىل الزيوت ف

   

   (4362) صحيفة األنباط

  النصف األول من العام 10% 1
ن
   4 نسبة ارتفاع زوار المملكة ف

   13 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 3688 2

  المحافظات 3
ن
   13 فاخوري: سنعمل عىل بناء القدرات المؤسسية لمديريات التنمية المحلية ف

   

   ( 4638) صحيفة الغد

ن  1 كة تؤكد أن القرار بيد المساهمي     1ب  مخاوف من تصفية "المصفاة" والشر

   2ب  يل اقتصاديمعدالت النمو االقتصادي األقل منذ عقد ونصف/ تحل 2

خيص واالعالن 3 وط التر ن لشر    2ب  رقابة عىل مكاتب السياحة لضبط المخالفي 

  كبت   4
ن
   2ب  يخفض أسعارها بأسواق الجملةفائض كبت  ف

   

 (4059) صحيفة الديار
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 2 تعليمات جديدة لضبط التقارير الطبية القضائية 1
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1 Exports to Saudi Arabia down by 20% in Q1 1   

1 Ministerial panel meets with donors to coordinate post-polls assistance 2   

1 3,475 fines issued by Industry Ministry in first half of 2017 4   

3 Jordanian businessman develops award-winning security printing firm 5   

10 Jordanian-Indian committee looks into ways to boost commercial cooperation    
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