
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/0202/ 02الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (04362)  صحيفة الرأي

 30 "العقبة الخاصة"تعتمد آلية جديدة لتطبيقها على البضائع المعاد إخراجها من " الجمارك" 0

 30 الصناعة تمنع تصدير واعادة تصدير البقوليات 0

 30 "ميناء الحاويات"الملقي يتعهد بإعفاء التجار من بدالت األرضيات في حال ثبوت قصور أداء عمل  3

 30 صندوق الطاقة المتجددة يباشر تنفيذ مشاريع في مختلف المحافظات 6

 42 رمان يدعو الحكومة لتجهيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية 2

 42 موجة الحر أثرت على كميات الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي: العدوان 4

 

 (07070) صحيفة الدستور

 1  للنساء 42و للرجال عاما 42 الى التقاعد سن رفع ندرس:  النسور 0

 1  االستثمارات لجذب ويسر بمرونة التعامل ضرورة على يشدد الملك 0

 1  "والمساحة االراضي"  بـ تتعلق قنونا 03 إلغاء 3

 1  الصدمات تحمل على قادر المصرفي الجهاز" : المركزي"  6

 5  والمكلفين المستثمرين قضايا انجاز لتسريع الدخل ضريبة يوجه الوزراء رئيس 5

 11  الغذائية المواد وتجار المدنية المؤسسة بين شراكة مجلس لتأسيس اتفاق 6

 

 (3643)  صحيفة الغد

 8أ  المقبلة الثالثة لألعوام مادبا تنمية لبرنامج المتوقع الحكومي االنفاق مليونا 007: الفاخوري 0

 0ب  محسوبة غير مغامرات دخول علينا يفرض ولم بأمان" الضمان" أموال: الحافظ 3

 0ب  وهمية" الهندية االسطوانات" لشراء المتقدمة اإليطالية الشركة: مسؤول مصدر 6

 0ب  للقطاع دائمة استشارية لجنة تشكيل تعتزم" االتصاالت هيئة" 2

 3ب  دينار مليار من يقترب االردن على الدولي البنك دين 6

 3ب  األول النصف خالل% 2 ترتفع القروض 7

 

The Jordan Times (12107)                                                                                                                        Page  

1 King updated on measures to address obstacles facing investors 1 

1 Around 200.000 cars enter Jordan in June, July 2 

1 Jordanian’s debt-to-income ratio up significantly last year  3 

2 Private hospital occupancy rates at 60%- association  4 

3 2016-2018 development projects in Madaba to cost JD 127.369m- Fakhory 5 
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