
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 24/7/2017ثنين اال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                    (17036)
  

   2 مجلس الوزراء يوافق عىل برنامج الدعم البديل للصناعات الوطنية 1

   2 *ل" تطالب وثيقة خلو من القيود الجرمية للعامل الوافد"العم 2

ي  3
 
   20 د.فهد الفانك / 2017النمو االقتصادي ف

   21 مصدر: ال تعديل عىل قوائم أسعار المطاعم الشعبية 4

كات لعام « االقتصاد واالستثمار النيابية» 5    21 2017تقر المعدل لقانون الشر

كة اليوم 6    21 اجتماعات كبار المسؤولي   الجتماعات اللجنة العليا األردنية المرصية المشتر

كات التخليص والبضائع 7  لشر
ً
   21 *أبوعاقولة نقيبا

   22 *اتفاقية لتعزيز واستقطاب االستثمارات الصينية للمناطق الحرة والتنموية 8

كات الصغ« جمعية البنوك» 9 ة والمتوسطةتدعو لتوفت  قاعدة بيانات عن الشر    22 ت 

   22 %17ارتفاع رخص األبنية خالل خمسة أشهر بنسبة  10

ي األردن 11
 
وعات ف    40 *وفد صندوق السعودية للتنمية يوقع عقود مشر

12  
ً
كي بإسطنبول .. غدا

ي التر
 
   40 اجتماعات مجلس األعمال األردن

   أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر 

   (17960) صحيفة الدستور

   1  هلك" تدعو لوقف إغراق األسواق بالسلع المستوردة الرديئة" المست 1

ي  2
ويد مجلس الوزراء بأولويات المشاري    ع للنهوض بالقطاع الزراعي الملقر    1  يوعز بتر 

   17  إجراءات إلزاله المعوقات من أمام المستثمرين 3

ي الخدمات 4
يات وتلقر يبة تتلقر شكاوى حول عدم إصدار الفاتورة بالمشتر    17  الرص 

   19 * إطالق مبادرة وطنية باسم " ائتالف تجارة" 5

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

   (3698) صحيفة السبيل

   3 النجداوي: حملة رقابية لتتبع مركبات "األمانة" وتحويل المخالفي   للجان تحقيق مختصة 1

ي والنحاس" 2
" تبحث استثمار رمال السيليكا والصخر الزيتر    6 الجيولوجيي  

   

   (7437) صحيفة األنباط

   13 مليون دينار حجم تداول البورصة 4.8 1

   14 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 4329 2

   

   ( 4653) صحيفة الغد

ي البحر الميت 1
 
   1ب  الحكومة تطرح عطاء الستكشاف البوتاس ف

كي  2
ي التر

 
أس اجتماعات مجلس األعمال األردن    3ب   الطباع يتر

   

 (4072) صحيفة الديار

 2 ألف رأس غنم بالمفرق 30تصدير  1
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 4  النارص يدعو المواطني   للتعامل المسؤول مع موجة الحر  2

ك بالضمان االجتماعي  1239 3  4 مليون مشتر
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1 Only two Jordanian companies benefiting from EU relaxed rules of origin  1   

2 Jordan sees growth in tourist revenues as marketing campaign bears fruits — Annab 2   

2 Saudi fund delegation visits Jordan  3   

3 Liaison officers ‘vital’ in preserving rights of employees, employers — SSC  4   

4 Liaison officers ‘vital’ in preserving rights of employees, employers — SSC  5   

4 Yarmouk Water Company cuts water supply to 369 subscribers 6   

4 ‘30,000 sheep from Mafraq exported to Gulf markets in June’ 7   
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