
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 30/7/2017حد األ
   الصفحة                                                                                                                                    (17042) صحيفة الرأي

   29 *إعالن/ أكاديمية غرفة تجارة عّمان للتدريب 1

   26 أسعار الفائدة عىل القروض القديمة 2

ي والتضخم عند  ٢٫٣صندوق النقد :  3
   27 ٢٠١٧٪ عام  ٢٫٥٪ نمو الناتج المحىلي الحقيق 

   27 توقع تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل 4

 بإغالق مقالع مخالفة ١6٢"الطاقة والمعادن" تصدر  5
ً
   28 قرارا

كات والبنوك 6 ن دائرة مراقبة الشر ي بي 
ن
ون    29 بحث آليات الربط اإللكت 

ي معان التنموية 7
ن
   29 وفد الصندوق السعودي يتفقد مشاري    ع يدعمها ف

ي النصف األول 4,١ 8
ن
   29 *مليون دينار إيرادات "ضمان القروض" ف

   52 ستثمارمجاهد : نسىع لتطوير جميع أنماط النقل عتر تشجيع ال  9

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الراي

   (17966) صحيفة الدستور

   17 " هيئة التصالت" تحرر قطاع التصالت الثابتة بالكامل 1

   17  بسة: مستوردات اللبسة ل تؤثر عىل الصناعة الوطنيةنقيب تجار الل 2

   18  شحادة : اطالق الخارطة الستثمارية للمحافظات الشهر المقبل 3

   ر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور*الخبر أعاله غير متوف

   (3703) صحيفة السبيل

   3 *طن مواد غذائية وزراعية 48"الزراعة" تعيد تصدير  1

   الصفحة اإللكترونية لصحيفة السبيل*الخبر أعاله غير متوفر على 

   (4381) صحيفة األنباط

   13 *طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي ٣٢4٢ 1

   أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة األنباط*الخبر 

   ( 4658) صحيفة الغد

امصدر: الحكومة  1 ي البت 
ن
   1ب  تجمد الستثمار ف

كة محلية وعالمية "ذكية" تطلب ترخيصا من "هيئة النقل" ٢٥ 2    4ب  شر

   

 (4077) صحيفة الديار

 2 استطالع: الضمان يخفض معدلت الفقر 1
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1 ‘Investment map in governorates launched’  1   

2 ‘162 unlicensed quarries closed during first half of 2017’ 2   

2 Amman int’l shopping festival to kick off Thursday 3   

10 Arab Bank records $415.2m net income in first half  4   

10 Arab Potash achieves 42.8m net profit in first half  5   
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