
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/7/2017ثنين اال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17043)

 40 "تجارة عّمان" السوق المحلية تقوم عىل االقتصاد الحر 1

  خارطة االست 2
 
 20 ثمار ..نسخة جديدة/ عصام قضمان

3 ٠٫٥   
 
 21  ٪ ارتفاع الرقم القياس  ألسعار تجارة الجملة للرب  ع الثان

  والسياح  ٥ 4
 
 21 آالف فرصة عمل لألردنيي   بالقطاع الفندق

ا": ال صحة لتجميد االستثمارات 5   "إقليم البت 
 
 21 مصدر ق

 22 "المستثمرين" نظام األبنية يعيق االستثمار ويرفع أسعار الشقق 6

كة أردنية تنضم اىل برنامج "ترسي    ع نمو المشاري    ع االقت 12 7  40 صادية"شر

 

 (17966) صحيفة الدستور

 19  : العقبة ه  المقر االفضل القامة االستثمارات وتطوير االعمالمراد  1

 19 " تجارة عمان": السوق المحلية تقوم عىل االقتصاد الحر 2

  مؤشر سهولة ممارسة االعمال 118االردن بالمرتبة  3
 
 17 عالميا ق

كة اردنية تنضم اىل برنامج : ترسي    ع نمو المشاري    ع االقتصادية" 12 4  19 شر

يبة تدعو لتحرير فاتورة لقاء أي سلعه أو خدمة 5  19  الض 

 أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور*الخبر 

 (3704) صحيفة السبيل

 4 مراد: العقبة ه  المقر األفضل إلقامة االستثمارات وتطوير األعمال 1

يب الدخل ل "النواب" 2 وع قانون ض   4 *الحكومة ترسل مرسر

 6 *صفر" بالهواتف الذكية اليومإطالق خدمات تتبع "التكس  األ  3

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة السبيل

 (4384) صحيفة األنباط

كات العالمية واإلقليمية 1  11 العي   مراد: األردن يمتلك بيئة استثمارية للرسر

  المملكة عام  968,7 2
 
 13 *2٠16مليون دينار الديون غت  العاملة ق

  مجال الصحة األشيةالزعب   يؤكد أهم 3
 
  ق

 
 13 ية المسح االحصان

وع تعزيز الوصول اىل المعلومات 4  13 *الشفافية تطلق مرسر

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة األنباط

 ( 4659) صحيفة الغد

كات العالمية واالقليمية 1  2ب  مراد: األردن يملك بيئة استثمارية جاذبة للرسر

 1ب  %28انخفاض قيمة سندات وأذونات الخزينة  2

 1ب  مهلة نهائية لمكاتب السياحة غت  المرخصة 3

 2ب  مليون خسائر "الملكية بنصف عام 26٫3 4

 

 (4077) صحيفة الديار

 1 بدء مسح نفقات ودخل األشة غدا 1
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1 Jordan makes ‘considerable progress’, challenges remain — IMF 1 

3 Int’l conference on reconstruction of war-torn countries kicks off  2 

 

http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-makes-considerable-progress%E2%80%99-challenges-remain-%E2%80%94-imf
http://www.jordantimes.com/news/local/int%E2%80%99l-conference-reconstruction-war-torn-countries-kicks

