
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 41/7/6142الخميس 
   الصفحة                                                                                                                                 (42221)  صحيفة الرأي

   61 فهد الفانك/ تحسن االستثمارات/ مؤشر ايجابي  4

   64 المملكة من بين الدول األكثر أماناً إلقامة مشاريع تجارية: دراسة 6

   64 عالمياً في ضريبة الدخل على الشركات 26األردن  3

   64 مليون دينار تأثراً بتوقف التخليص على المركبات 41تراجع إيرادات الخزينة : رمان 1

   66 من صادراتنا الصناعية ونبحث عن أسواق بديلة% 71دول تستحوذ على  2: الحمصي 2

   11 "األراضي"تطبيق جديد لالستعالم عن خدمات  2

   11 إلعادة تمويل القروض السكنية" العربية المصرفية"مليون دينار لـ  61 7

   11 بمؤسسات التمويل الميكرويتنفذ حملة بالمحافظات للتعريف " التخطيط" 1

   

   (47273) صحيفة الدستور

   4 منطقة في األردن ضمن اتفاقية التجارة الحرة 41تضمين : االتحاد األوروبي 4

   4 دعــــوة خلـيجـيــة لعـقـــد اتفاقية جـماعيـة مع األردن 6

   41 تطلق برامج للدعم الفني والمالي ألعضائها" صناعة عمان " 3

   41 ينطلق غدا الجمعة" مهرجان االردن للتسوق  " 1

   41 نسعى إلى تعزيز النمو في قطاع الطاقة المتجددة: سيف  2

   47 مليون دوالر لزيادة قدرة المجتمعات الفقيرة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي 7263: وزير التخطيط 2

   

   (1612) صحيفة الغد

   1أ  الحكومة تطالب صناديق اإلقراض بالتخفيف من الشروط والضمانات 4

   2أ  والزراعة ترفض وقف االستيراد,, إلنتاج مربو األغنام يشتكون من فائض  6

   2أ  الغزاوي يؤكد ضرورة رفع نسبة تشغيل العمالة األردنية في المناطق التنموية 3

   4ب  مسح جديد لدخل ونفقات األسرة العام المقبل 1

   4ب  الكشف الحسي على البواخر قبل دخول المياه اإلقليميةوكالء بحريون يشتكون من قرار  2

   3ب  تطلق حزمة برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة" صناعة عمان" 2
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2 JD9.2 million project launched to tackle climate change  1   

3 ‘Shopping festival aimed at jolting tourism, trade movement’  2   

3 Jordanian agricultural exports enter Kuwait after delay  3   

10 Investor confidence drops in April by 1.75 points 4   

10 Wir, Fontana examine means to boost cooperation  5   
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