
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 18/7/2017ثالثاء ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                    (17030)
  

ي المطاعم باتفاقية عمل جماعي  20شمول  1
 
   1 * ألف عامل ف

ي  2
 
   22 عىل ماذا تنفق الحكومة أموالها؟/ عصام قضمان

   23 مجاهد: وثيقة لسياسات النقل العام عابرة للحكومات 3

ي العراق لدعم الصادرات الوطنيةدراسة  4
 
   23 إقامة مركز تجاري دائم ف

اتيجيات يوصي بدراسة أثر زيادة تكاليف عبور  5    23 الكهرباء عىل الطاقة المتجددة منتدى االستر

   44 * "حاويات العقبة": توقف التعامل مع الملفات الرقمية 6

   44 تياد األسواق بسبب الحرتراجع ار  7

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17955) صحيفة الدستور

ي  41حافالت للحج من أصل  4 1
   1  اجتازت الفحص الفن 

ي غضون شهر 2
 
فع لوزير المالية ف يبة الدخل ستر يبة : تعديالت قانون ض     1  الض 

كة تشارك بمهرجان صيف عمان الدولي للتسوق 100 4    17  شر

   18 مجلس غرفة تجارة االردن يشجب الممارسات االشائيلية بحق المسجد االقىص 5

اكة مع القطاع الخاص 6    32 تهميش الشر
   

   (3693) صحيفة السبيل

   3 "تجارة عمان" تدين إغالق المسجد األقىص المبارك 1

   6 الغزاوي: لجنة لبحث ملف "العمالة الزراعية الوافدة" ومشاكل المزارعي    2

   

   (4372) صحيفة األنباط

ي  1
وع استغالل الصخر الزينر    3 العبادي يشيد بموافقة الصي   عىل كفالة مشر

يبة 2    13 إعفاء الحطب المستورد للتدفئة من الرسوم والض 

ي "االستهالكية المدنية" 3
 
   13 انخفاض أسعار البقوليات ف

   13 مليون دينار حجم تداول البورصة 5.5 4

   15 الذهب يرتفع مع تباطؤ رفع الفائدة 5

   

   ( 4647) صحيفة الغد

   7أ  بزرعة الثوم لمواجهة ارتفاع أسعارهدعوات للتوسع  1

ي األثرية 35 2
   1ب  مليون دينار حجم استمالك األراص 

اح فرض  3 اء: اقتر / تقرير اقتصاديختر
ً
ي غت  المستغلة ليس منطقيا

   1ب  رسوم عىل األراص 

ة لدخول السوق الكينية/ تقرير اقتصادي 6 4  كبت 
ً
   2ب  قطاعات تكتلك فرصا

   

 (4067) صحيفة الديار

 5 العبادي نتطلع لتعزيز التعاون االقتصادي مع الصي    1
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ي مع بريطانيا 2
 
 5 بحث التعاون المان

   

The Jordan Times (12687)                                                                                                                        Page    

3 Turkish delegation visits Jordan Hejaz Railway  1   

3 Amended rules issued for licensing, running of olive presses 2   

3 UNDP signs agreements with 25 community-based organisations 3   

3 All septic tankers to be equipped with electronic tracking system  4   

3 100 companies to join Amman summer festival — organisers 5   

3 Jordanian researcher invents new ‘eco-friendly’ power storage system 6   

4 Jordanian innovators take 2nd place in Facebook competition  7   
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