
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 02/8/0202االربعاء
 الصفحة                                                                                                                                  (09552)  صحيفة الرأي

 6 القطاع الزراعي جيد و منتج للعمالة: الزعبي 0

 32 تدعو شركات الوساطة المالية إل فصل بين اموال الوسيط وعمالئه" االوراق المالية" 0

 32 سنوات 2نسبة مشاركة النساء في القطاع المصرفي لم تتغير منذ ": تضامن" 3

 36 0209للمساهمة في اعداد تصوير وثيقة االردن الحكومة تدعو لتقديم مقترحات  2

 36 دور بارز في االقتصاد ومشكلة كبرى في التمويل.. المشاريع الصغيرة والمتوسطة 9

 36 مختصون يؤكدون على دور القانونية واستقرارها وتدريب الشباب لتحسين بيئة االعمال 6

 32 النجاح التنمية المستدامة" كفاءة الطاقة"خبراء يطالبون بمأسسة  7

 44 عودة الحياة للسوق المالية تبدأ بإنقاذ الشركات المتعثرة: شريم 8

 

 (06507) صحيفة الدستور

 1 "الطاقه المتجددة " مليون دوالر لدعم  322منحة امارتيه لالردن بـ  0

 3  خالل سبعه أشهر% 02ارتفاع الدخل السياحي بنسبة  0

 12  ارتفاع الودائع في البنوك التجارية بمنطقه العقبة 3

 12 مليون دينار ايرادات قطاع االتصاالت للنصف االول من العام الحالي 205 2

 12  مليار دوالر حواالت المغتربين لنهاية تموز 0.0 9

 11 تدعو لتقديم مقترحات حول التصورات الخاصة بالخطة العشرية لالقتصاد" التخطيط"  6

 11 يطلق مبادرة شرق اوسطية إلصالح قانون اإلفالس" تطوير حكم القانون"  7

 

 (6111) صحيفة العرب اليوم

  المراجعة الخامسة ألداء االقتصاد األردني هي األصعب 0

  مليون قدم مكعب من غاز غزة092تزويد االردن بـ 0

 

 (3602)  صحيفة الغد

 2أ  النيابية تناقش بقية مشروع قانون الضريبة اليوم" االقتصادية" 0

 5أ  بصفة االستعجال" القانونية"ينتهي بإحالة المشروع لـ " التعديالت الدستورية"جدل نيابي حول  0

 5أ   باحثات ايجابية مع الفرنسيين حول الباص السريعم: مصدر في االمانة 3

 5أ  تبحث اسباب تأخير اتفاقية الصخر الزيتي" الطاقة النيابية" 2

 9أ  تستبعد تأثير الحر على المزروعات في الغور الشمالي" الزراعة"مزارعون يتخوفون و  9

 9أ  %02الموجب  تراجع الحركة السياحية بمدينة 6

 11أ  %9.3انفاق االردن على الصحة يرتفع : تقرير رسمي 7

 11أ  المروية باستخدام الطاقة الشمسية لضخ المياهبرنامج لتحسين الزراعة  8

 1ب  تعتزم رفع خطة مشروعها للحكومة الشهر المقبل" السعودية العربية للصخر الزيتي" 5

 1ب  السعودية تعرض تأمين احتياجات المملكة من الكهرباء بتكلفة أقل" أكوا بار" 02

 1ب  تقرير اقتصادي/ غير عادل وغايته الجباية  رفع الضريبة على البنوك: اقتصاديون 00
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 3ب  تزايد الطلب على المواد االنشائية في جرش 00

 2ب  الرؤية الحكومية العشرية غير واقعية وغامضة وتقليدية: اقتصاديون 03
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0 Council to coordinate implementation of corporate social responsibility projects  1 

3 Jordan spent JD1.665 billion on healthcare in 2012  3 

3 Expatriate remittances rise to $2.2 billion in January-July period 2 
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