
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/2018/ 22حد األ
 صحيفة الرأي )1792(                                                                                                                                   الصفحة

 25 منشأة جديدة تنتسب لتجارة عمان بالنصف األول 4611 1

 6 عون: الموسم الحالي األكثر خسارة في "وادي األردن"مزار 2

 6 األردن األعلى بتصدير الدواء عربيا 3

 25 ميجاواط1.75"الطاقة" تمنح رخصة لتوليد الكهرباء من الشمس باستطاعة  4

 25 *االستثمار السعودي يتصدر ملكية األوراق المالية خليجياً بحزيران الماضي 5

 26 "مستثمري اإلسكان" تشيد بتوجه الحكومة للحوار بشأن نظام األبنية 6

 26 إطالق مجلس قادة الشركات الناشئة في األردن 7

 48 *النقد الدولي: الرسوم الجمركية تضر باالقتصاد العالمي 8

 رونية لصحيفة الرأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكت

 (18314) صحيفة الدستور

 17 منشأة جديدة تنتسب لـ " تجارة عمان" بالنصف االول 4611 1

 1 *قضية " الدخان" تتفاعل 2

 1  ن جديد للضريبة" غرفة عمليات" حكومية إلنجاز قانو 3

 1 مليون دينار ايرادات " الضمان" للنصف االول 884 4

 1 دمشق آمن بشكل تام-طريق عمان 5

 صفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور*الخبر أعاله غير متوفر على ال

 (4733) صحيفة األنباط

 12 منشأة جديدة تنتسب لتجارة عمان بالنصف األول 4611 1

 4 "األنباط": العرب ينوعون خياراتهم االقتصادية بالتوجه للصين محلالن لـ 2

 

 ( 3999)  صحيفة السبيل

 4 ميجاواط 1.75منح رخصة لتوليد الكهرباء من الشمس باستطاعة  1

 4 ارتفاع أسعار بيع الذهب محلياً  2

 

 (5009) صحيفة الغد

 2ب  منشأة جديدة تنتسب لـ "تجارة عمان" 4611 1

 8أ  ورقة موقف تطالب بتوحيد النهج الضريبي واالبتعاد عن الضرائب غير المباشرة 2

 1ب  مليار دينار10.4% لتبلغ 9ديون األفراد ترتفع  3

 4ب  لدولي: مشروع "الفرص االقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين "يسير بشكل مرضالبنك ا 4

 4ب  ( عوامل الجذب/ عبدالحليم محيسن2في اقتصاديات االغتراب ) 5
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1 Jordan ‘only Arab state that sells more than buys’ medicines 1 

2 Gov’t issues travel ban on 7 suspects involved in ‘forged’ tobacco case 2 

2 Accessible tourism 'important investment' for Kingdom 3 

3 ACI’s exports increase by 8% 4 

3 SSC says insurance premiums increased by 16.6 per cent in H1  5 

3 int@j launches companies’ leaders council  6 
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