
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/7/6112االثنين 
   الصفحة                                                                                                                                 (12221)  صحيفة الرأي

   6 اجراءات حكومية للنهوض بسوق عمان المالي وتشجيع االستثمار المؤسسي 1

   6 اجراءات الستقطاب السياحة الخليجية: عربيات 6

   3 الوزارة تعتزم حل مشكلة التصدير للقطاع الزراعي: الخوالدة 3

   3  لتشغيل الذاتي الجماعيتبدأ بتمويل مشاريع ا" العمل" 4

   62 فهد الفانك/ االقتصاد في الربع األول 1

   67  للمملكة لنهاية نيسانمليون دوالر حجم المنح الخارجية الملتزم بها  7627 2

   67  "المركزي"مليون دينار االحتياطات الفائضة وااللزامية لدى  3173 7

   67  مساهمة غير االردنيين في أسهم البنوك% 21 7

   67  من اجمالي الصادرات الوطنية% 27دول تستحوذ على  7 3

   

   (17131) صحيفة الدستور

   1  بدء تنفيذ برنامج التشغيل الذاتي الجماعي 1

   1  " كندر" لم نرصد تحذيرات حول منتجات " : الغذاء والدواء"  2

   1  رفع الحد االدنى لألجور ما زال قيد الدراسة: مصادر  3

   1  يستعد لطرح إصدار ثان من سندات االدخار لالفراد" البنك المركزي"  4

   1  "السوريين" تمديد فترة إعفاء اصحاب العمل من رسوم تصاريح  5

   17  مليار دينار حجم التداول في سوق العقار في المملكة 32616 6

   

   (4673) صحيفة الغد

   66أ   يال نتسوق / اعالن مهرجان األردن للتسوق 1

   2أ   االستثمارات في المناطق األكثر حاجة للتنميةالملقي يدعو لتركيز  6

   1ب   تعليمات تداول أسهم الشركات غير المدرجة والموقوفة تطبق الشهر المقبل: الحوراني 3

   3ب   تسهيالت اإلقامة للمستثمر غي االردني تعزز فرص جذب االستثمارات: رجال اعمال 4

   

The Jordan Times (12379)                                                                                                                       Page  
  

1 Central Bank to launch 2nd issue of individual bonds 1   

1 ‘Jordan signed grant agreements worth $82.6 million over four months’  2   

6 Jordan ranks fifth among Arab states for social progress  3   

3 Gov’t announces loans for unemployed youths to start businesses  4   

3 Mulki calls for focusing on bringing investments to remote areas  1   

11 OTC trading regulations effective first week in August  2   
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