
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/8/1122الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (28981)  صحيفة الرأي

 84 اطالق حملة توعوية للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة 1

 3 ولي العهد يؤكد توفير التدريب والتأهيل التقني للشباب 2

 6 نواب يطالبون بدعم موانئ الحاويات كبديل للموانئ غير المستقرة بالمنطقة 3

 7 فترة سماح لسداد قروض المزارعين لمدة عام: وزير الزراعة 8

 7 نظام جديد لكاتب العدل يفوض محامين بصالحيته 5

 7 مليون دوالر 111يضخ في االقتصاد االردني " الغذاء العالمي" 6

 4 تعتصم اليوم احتجاجا على المنافسة المفتوحة" المميز"مكاتب الحج  7

 14 يدعو الفنادق والمنشآت السياحية لتصويب أوضاعها: القطامين 4

 25 مليون دينار 81دراسة إلقامة مدينة اقتصادية بـ  9

 26 "بريتش بتروليوم"لعدم وضع خطة ما وراء انسحاب " البترول الوطنية"وزير الطاقة يلوم  11

 26 نمو استهالك الطاقة في االردن% 8.8 11

 26 ألف يورو 36توقعان عقود تقديم خدمات بقيمة " صناعة عمان"و " المشاريع االقتصادية" 12

 27 تستوجب عدم رفع الضريبة" االتصاالت" التنافسية في جذب االستثمارات بـ : عباسي 13

 

 (23919) صحيفة الدستور

 17  إلكترونيا 1128تعن تنفيذ جميع مراحل التعداد العام " االحصاءات العامة "  2

 17  اسعار الجمله في المملكة للربع الثانيارتفاع % 1.2 1

 21  القطاع التجاري يثمن المواقف االردنية الداعمة ألهالي قطاع غزة 6

 

 (6115) صحيفة العرب اليوم

 8 من اعلى المستويات في العالم.. معدالت البطالة بين الشباب في االردن 1

 18 2117المباشرة الوافدة للمملكة في أدنى مستوياتها منذ المشروعات االستثمارية  2

 18 2118ارتفاع الرقم القياسي ألسعار تجارة الجملة للربع الثاني % 2.8 3

 18 أداء قوي للدينار في االسواق المحلية والعربية 8

 18 اشهر 7ألف مركبة صادرات المنطقة الحرة خالل  98 5

 15 بدء انشاء محطة اردنية تجريبية الستخالص اليورانيوم 6

 

 (6311)  صحيفة الغد

 1أ  خالل الشهر الماضي" االقراض الزراعي"الممنوحة من  مليون دينار القروض 1.3 2

 1أ  السماح باستيراد البصل اعتبارا من الخميس 1

 21أ  الشهر الماضي% 28ارتفاع زوار المغطس : المدني 6

 21أ  بالزرقاء" تحدي االلفية"إدراج مشاريع مياه جديدة تمول من الوفورات المالية لـ : الناصر 2

 22أ  "النواب"الحكومة شارفت على وضع المالمح األخيرة لقانون االنتخاب وستقدمه لـ : النسور 8

 2ب  طحين المدعوم للمخابز مباشرةتعتزم بيع ال" الصناعة" 3

 2ب  خبراء يدعون لمواجهة الفقر والبطالة 7
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 6ب  على رأسها" ضريبة الدخل"النواب ومشروع قانون تشريعا اقتصاديا لدى مجلس  68 8

 6ب  القوانين االقتصادية المؤقتة تعرقل االستثمار: خبراء 9

 8ب  مليون دينار قيمة مستوردات مستحضرات التجميل 29 21
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21 JEDCO supports `made in Jordan` campaign, exhibition for local products  1 

21 Regional developments clip exports from East Amman Industrial Zone  2 
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