
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 15/8/2016  ثنيناال
   الصفحة                                                                                                                                 (16700)  صحيفة الرأي

   28 اعالن/ غرفة تجارة عمان توقع اتفاقية تأمين صحي 1

   1 فتح "طريبيل" مرتبط بتأمين الطريق الدولي 2

   27 مليون دوالر اجمالي المنح الملتزم بها لألردن لنهاية تموز 214 3

   27  شهور 6مليارات دينار ودائع غير استثمارية في البنوك بـ  6 4

   27 حصة القطاع الخاص من ودائع البنوك تراوح مكانها في النصف األول 5

   30  " يدرس إطالق نظام التقاص والتحوالت الدائنة والمدينة"المركزي 6

   30 البنك الدولي يدعو لوضع استراتيجية مشتركة لتعظيم دور القطاع الخاص في االقتصاد 7

   30 إطالق مجلس األعمال األردني الكوري 8

   30 مشاريع ريادية في قطاعات مختلفة 7حمزة: صندوق تشجيع الطاقة المتجددة ينفذ  9

   52 المستهلك تطالب بلجنة لدراسة رسوم المدارس الخاصة وتصنيفها 10

   

   (17625) صحيفة الدستور

   7 %7والحمص والفول  %15تخفيض اسعار لحوم وشاورما المطاعم الشعبية  1

   21  الجاري 24صندوق النقد الدولي يقر قرضا للمملكة  2

   21  مليار دينار التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك 22.1 3

   25  " تطوير المشاريع االقتصادية" تطلق موقعها االلكتروني بحلته الجديد 4

   

   (4318) صحيفة الغد

   2ب   اعالن/ غرفة تجارة عمان توقع اتفاقية تأمين صحي 1

   1ب   ئتمانيفريز يطالب بتفعيل التطبيقات الفنية للربط مع شركة االستعالم اال 2

   1ب   ألف عامل في القطاع السياحي 50 3

   3ب  يتطلب تفعيال حقيقيا للنافذة االستثماريةخبراء: تعزيز بيئة االعمال  4

   3ب   العناني: الحكومة تسعى لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية 5
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2 ‘Trade Ministry seeking export markets in East Africa, Central Asia’ 1   

2 $214 million committed by donors as grants — ministry 2   

3 Cabinet reduces prices of shawerma, hummus 3   

3 UNDP says Jordan first in region to launch counter-extremism project 4   

10 Tabbaa, WB delegates examine ways to boost business environment 5   

10 JEDCO launches new website 6   
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