
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/5102/ 01اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (03662)  صحيفة الرأي

 8 لشهر تموز% 63ارتفاع السياحة العربية بنسبة : عربيات 0

 55 فهد الفانك/ تراجع المديونية المحلية في النصف األول 5

 55 عصام قضماني/ أين المشكلة 6

 56 مليارا دينار إجمالي اإليرادات الضريبية لنهاية حزيران 3

 56 سيريالنكيا في العام الماضي 353متهما بغسيل األموال منهم  363التحقيق مع  2

 53 مجموعة الكوميسا تتطلع لتوقيع مذكرة تفاهم مع مجتمع األعمال االردني 3

 53 مليون دينار اجمالي التداول في بورصة عمان خالل آب الجاري 81 7

 53 يخفض أسعار الشقق" األمانة"تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم مع : عقاريون 8

 33 أمانة عمان تزيل المساحات االعالنية عن األنفاق والجسور بقرار قضائي 9

 33 لجميع القطاعاتخبراء يطالبون الحكومة بوضع خطط اقتصادية شمولية  01

 

 (07530) صحيفة الدستور

 1  من رسوم وضرائب المشتقات النفطية للبلديات% 21 0

 1  مليار ينار قيمة الشيكات المعادة لنهاية تموز الماضي 5

 1  "النقد الدولي" مع " التسهيل االئتماني" مواصلة االستفادة من  6

 8  قرار االخالء في حدائق الملك عبدهللا االول ليس تعسفيا" : االمانة"  3

 11  األمن الغذائي صمام أمان في منظومة األمن الوطني الشامل: خرابشة  2

 11  بدء االجتماعات الفنية للجنة العليا االردنية اللبنانية المشتركة في عمان 3

 18  النتائج األولية للتعداد العام ستظهر سريعا والنهائية بعد شهرين من انتهاء أعماله الميدانية: الزعبي  7

 

 (6920)  صحيفة الغد

 7أ  دراسة تؤكد زيادة نسبة بطالة األردنيين في مجتمعات محلية مستضيفة لالجئين السوريين 0

 0ب  قلب المفاعل البحثي النووي يصل المملكة خالل اسبوعين: طوقان 5

 0ب  مشروعا انتاجيا 0875يسهم بتنفيذ " تمكين جيوب الفقر" 6

 5ب  مخالفة في تموز 920تحرر " الصناعة" 3

 5ب  غرف الصناعة تبحث فتح أسواق جديدة في جنوب وشرق إفريقيا 2

 5ب  سنوات 3مؤشر أسعار الغذاء يسجل أدنى مستوى في  3

 6ب  نسبة استهالك االردن من الطاقة المتجددة 7

 3ب  الطباع يدعو لتأسيس مجلس أعمال أردني أمريكي مشترك 8

 

The Jordan Times (12098)                                                                                                                        Page  

1 EU approves 80 million euros in macro-financial assistance to Jordan  1 

10 Tabaa calls for establishing Jordanian-US business council 2 
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