
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 26/7/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                    (17038)
  

   25 *مجاهد: تكامل قطاعي النقل والتجارة 1

ن  2 ن والسوريي  ن فرص التشغيل لألردنيي     4 *اتفاقية لتحسي 

ي متناول اليد/ د.فهد  3
ن
   24 الفانكثروات ليست ف

ي  4
ن
/ عصام قضمان ي يب 

   24 فاقد ضن

   25 والفواكه األردنية.. اليوماإلمارات ترفع الحظر عن الخضار  5

ي  556 6
ن للضمان االجتماعي العام الماضن    25 مليون دينار الفائض التأميني 

 لميناء حاويات العقبة 7
ً
 تنفيذيا

ً
   26 يوجالنجام رئيسا

ي البلغاري 8
ن
   26 "صناعة عمان" تدعو لتفعيل مجلس األعمال األردن

ي مجال الطاقةالزي 9
ن
ي ف

ي الوطبن اتيج  ول تمثل األمل االستر    26 ود: مصفاة البتر

   48 "الطاقة" تقر تعليمات متطلبات ترخيص الممارسات االشعاعية 10

ي العقبة الخاصة خالل النصف األول من العام 981 11
ن
   48 مؤسسة مسجلة ف

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17962) صحيفة الدستور

1  :"    1  النمو المتوقع للمملكة العام الحالي  %2.3" النقد الدولي

   1  مليار دوالر تحويالت العمالة الوافدة سنويا 1.8وزير العمل:  2

ن سكان المملكة  %7االحصاءات :  3    17 2016نسبة االمية بي 

ي  4
ي لثقة المستثمر أيار الماضن

ن
   17 انخفاض المشر االردن

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

   (3700) صحيفة السبيل

   - وزير النقل: النقل والتجارة مكمالن لبعضهما 1

ي  2
ن
   7 بدء أعمال الملتقر اإلقليمي حول تعزيز المجتمع المدن

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة السبيل

   (9437) صحيفة األنباط

   2 * مجاهد: النقل والتجارة مكمالن لبعضهما 1

 ومشتقاته" ب  2
ً
 خاما

ً
   13 مليون دينار 895المملكة تستورد "نفطا

ي  31% 3
ن خالل أيار الماضن ن الزراعيي     14 ارتفاع أسعار المنتجي 

   ر متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة األنباط*الخبر أعاله غي

   ( 4655) صحيفة الغد

   1ب   لخطة االستجابة لألزمة السورية خالل النصف األولنسبة التمويل  8.5% 1

   1ب   "المواصفات" تمنع تاجرا من ادخال ذخائر أسلحة من ارسائيل 2

   

 (4073) صحيفة الديار

 2 توقيع اتفاقيات عطاءات تنفيذ الطريق الصحراوي 1
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1 Trucking sector loses JD661m since regional turmoil started — unionist  1   

2 Ministry of Municipal Affairs implements surveillance project  2   

2 ‘Expatriate workers in Jordan transfer more than $1.8b annually’  3   

2 Insurance surplus from last year amounts to JD556m — SSC 4   

2 Authorities uncover suspected water theft in south Amman 5   

3 Agreement signed with Saudi fund for Desert Highway projects 6   
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