
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 02/7/0202األربعاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (02271)  صحيفة الرأي

   02 ترحب بمشروع قانون المقاصة المالية" تجارة عمان" 0

   02 عاما   00مليار دوالر مساعدات خارجية تلقاها األردن في  02": التخطيط" 0

   02 عالميا  في الدول األقل ضرائبا  على دخل األفراد 00األردن  3

   02 مناشدة إلى دولة رئيس الوزراء من جمعية المستثمرين في قطاع االسكان األردني 1

   07 بمشاركة قطاعات المجتمع 0202 – 0202برنامجا  تنمويا  لألعوام  00إعداد : الفاخوري 2

   07 أفضل عمالة إقليمية مؤهلة موجودة في األردن ولبنان ومصر: تقرير 2

   07 صناعة تنظيم المعارض والمؤتمرات في مهب الريح: مختصون 7

   12 السفيرة األمريكية تزور المنطقة التنموية في معان وتطلع على عدد من االستثمارات 2

   12 من قيمة الدفع اإللكتروني% 32قطاع األلبسة واألحذية يستحوذ على : القواسمي 9

   

   (07299) صحيفة الدستور

   00 ترحب بمشروع قانون المقاصة المالية" تجارة عمان" 0

   0 األولوية لمحاربة الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل: الملقي 0

   0 تشكو سوء الوضع ومشاركة التجار أرزاقها" شركات التخليص" 3

   03 "صنع في األردن"تثمن دعم القطاع التجاري لحملة " صناعة عمان" 1

   

   (1090) صحيفة الغد

   3ب  يخفف األعباء عن القطاع" المقاصة"تؤكد أن مشروع " تجارة عمان" 0

   2أ  الملقي يبحث وقيادات سياسية واقتصادية آليات عمل مجلس السياسات 0

   2أ  تؤكد عدم االنتقائية والموسمية بالرقابة على األسواق" الغذاء والدواء" 3

   9أ  اشهر 2مليون دينار حجم االقراض الزراعي في  02: الحياري 1

   0ب منتجا 22منطقة و 02تتضمن " األوروبية"تبسيط قواعد المنشأ : مصادر 2

   0ب  شركات تتأهل لعطاء الممر األخضر 7: وزير الطاقة 2

   0ب  الحكومة تؤسس مصنعا  للوحدات الموفرة للطاقة بشراكة سعودية 7

   0ب  "الطاقة المتجددة"تعد تعليمات للعمل والعاملين في " الطاقة والمعادن" 2

   3ب  في النصف األول% 7.2تنخفض " المركزي"ميزانية  9

   3ب  %9مساحة األبنية المرخصة للسكن تنخفض  02
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1 7 companies selected to implement Green Corridor project — minister  1   

1 Industrialists call for expanding rules of origin deal with EU  2   

3 Jordanians to replace guest workers in gov’t departments — Mulki  3   
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