
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/7/1122االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (26952)  صحيفة الرأي

 72  جلسة توعوية حول ملصق كفاءه الطاقة 1

 7 حملة تشغيل ثالثة بعد العيد 7

 7 مليون يورو 22اتفاقيات للمياه والصرف الصحي بقيمة " 3" 3

 74  المهمة الصعبة عشر سنوات قادمة 4

 72  يعقد اجتماعه الرابع 2222مجلس الرؤيا المستقبلية لالردن  5

 72  تلغي الجولة الثالثة للعروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة" الطاقة"  6

 31  ترفض طلبات شركات ألستيراد سجائر الكترونية" الصحة "  2

 42 االردن يطلب من جايكا مساعدات إضافية لمواجهه تحديات االقتصاد الوطني 2

 42 تنفذ المرحلة الثانية من الخطة الرقابية على االسواق" الصناعه والتجارة"  9

 42 األلبسة واالحذية المستوردة في رمضانمليون دينار  22: القواسمي 11

 

 (25892) صحيفة الدستور

 12  تنظم جلسة توعوية حوا ملصق كفاءه الطاقة" تجارة عمان"  2

 7 تعقيب من امانه عمان الكبرى حول إجراءات تراخيص اإلسكانات 1

 12  تداعيات ارتفاع اعداد المتعطلين عن العملالمجلس االعلى للسكان يحذر من  3

 12 مليون دوالر لدعم الموازنة 111االردن يبحث قرضا من اليابان بـ : الخرابشة  2

 12  القطاع التجاري ينتقد ضعف الشراكة مع الحكومة ويصفها بالهشة 6

 

 (6993) صحيفة العرب اليوم

 14 الطاقة المتجددة خيار استراتيجي لألردن: خرفان  1

 13  عودة العمل في ميناء حاويات العقبة الى وتيرته المعتادة: محادين 7

 13  معدل البطالة في االردن % 17:  7114خالل الربع الثاني من  3

 14 إدخال أول باخرة محملة الى ميناء العقبة الجديد 4

 

 (3683)  صحيفة الغد

 8ب   نجاح الطاقة المتجددة يعتبر خيارا استراتيجيا لالردن: خرفان  1

 2ب  %39المؤسسات اإلقليمية والدولية أكثر الجهات الخارجية إقراضا للمملكة بنسبة  7

 1ب  ارتفاع الطلب على المطاعم بكافة مصنفاتها: االسبوع الرمضاني األخير  3

 

The Jordan Times (11781)                                                                                                                        Page  

1 Jordan to have 400.000 jobless citizens in 2030  1 

3 Over 60% of young Jordanians inactive in job market-study 2 

10 Jordan ready to issue sukuk this week  3 

10 Data show surge in Jordan’s imports of used cars  4 
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