
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 81/7/6182االثنين 
   الصفحة                                                                                                                                 (82276)  صحيفة الرأي

   6 "الصحراوي"رئيس الوزراء يوجه إلصالح المناطق األكثر تضرراً في  8

   7 مهنة مغلقة أمام العمالة الوافدة 81 6

   62 فهد الفانك/ ماذا بعد ؟ .. سقوط مؤتمر المانحين  3

   67 سوقاً عربياً لنهاية حزيران 87بورصة عمان ثاني أقل انخفاضاً بين " داو جونز" 4

   67 مليون يورو لدعم الطاقة المتجددة من االتحاد األوروبي 11 5

   67 ارتفاع شهري خالل أربع سنواتأسعار الغذاء العالمية تسجل ": الفاو" 2

   61 احتجاجاً على تعديل الرسوم" حرة الزرقاء"إغالق معارض السيارات في  7

   61 "المتجددة"إطالق برنامج حلول الطاقة النظيفة لدعم  1

   

   (87517) صحيفة الدستور

   8  الدخل المحدود بتمويل من الديوان الملكيإطالق مبادرة تمكين األسر ذات  8

   8  االربعاء 111إعالن االتفاق الخاص بتبسيط قواعد المنشأ  6

   8  السفير الفرنسي يدعو لتوسيع قاعدة استثمار شركات بالدة في االردن 3

   8  الف عدد الالجئين السوريين في االردن 257 4

   8  تبدأ اليوم استقبال طلبات السلف لمتقاعديها" الضمان"  5

   3  يوجه بوضع نظام لترخيص وتنظيم خدمة اصطفاف السياراتالملقي  2

   68  نسبة تراجع التضخم في النصف االول من العام الحالي% 8.4 7

   66  بورصة عمان تتأثر بتداعيات الوضع الجيوسياسي 1

   66  تتيح االستعالم عن خرائط العقارات الكترونيا" األراضي والمساحة"  1

   

   (4611) صحيفة الغد

   3ب  الغاء شرط خروج كامل البضائع لالستفادة من التقسيط الجمركيتطلب " تجارة عمان" 8

   8أ  اجتماعات أردنية سعودية غداً في جدة 6

   1أ  القطاع الزراعي بحاجة إلعادة نظر وتصويب: الخوالدة 3

   8]  %863قيمة سندات وأذونات الخزينة ترتفع  4

   8ب  %4ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من البنوك  5

   3ب  مجال الربط السككي بين المملكة وإسرائيلال مشاريع مشتركة في : اللوزي 2

   3ب  انخفاض كميات اإلنتاج الصناعي لألشهر الخمسة األولى 7
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1 Royal initiative brings jobs to Zarqa, Mafraq  1   

1 Jordan-EU rules of origin deal to be announced on Wednesday — ministry  2   

1 Inflation down by 1.4 per cent in first half  3   

2 Mulki urges immediate repair of Desert Highway  4   

3 Car dealers ‘to continue strike until demands met’  5   

3 Soft loans for retirees available as of today — SSC 6   

10 US, Jordan Ahli Bank launch financing for clean technology businesses  7   
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