
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 32/8/3102الثالثاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (02718)  صحيفة الرأي

   3 %0.47نسبة البطالة : وزير العمل 0

   .  مربو ماشية في مادبا يعتصمون احتجاجا على االستيراد 3

   37 توجه مصري إللغاء القيود المفروضة على البضائع األردنية: مصدر 2

   37 في البنوك" ودائع التوفير"مليارات دينار  5" المركزي" .

   37 مليار دينار تكلفة مشروع سكة الحديد 043: الكسبي 5

   32  تطالب بإعادة النظر بقرار وفق استقدام العمالة الوافدة لجميع القطاعات" تجار األثاث" 2

   53 ويلز تدعو أصحاب مصانع المنسوجات للتوسع بالصادرات االمريكية 7

   

   (07222) صحيفة الدستور

   0  دينار على التدخين العام الماضيمليار  .040االردنيون أنفقوا  0

   0  عامل وافد خالل الشهرين الماضيين 511.تسفير  3

   2  سياحية جديدة انشئت منذ بداية العاممنشأة " 0711"  2

   30  انخفاض طفيف ألجمالي الدين العام للمملكة للناتج المحلي نهاية حزيران .

   30  مليون باكيت سجائر العام الماضي 702االردن استهلك : دراسة  5

   30  المشروعات الصغيرة جدا قوة دافعه للتنمية االقتصادية" : التمويل الدولية"  2

   32  ضرورة إعفاء تداوالت صناديق االستثمار المشترك في االوراق المالية من ضريبة الدخل: الحوراني  7

   

   (232.) صحيفة الغد

   01أ   الزراعة تؤكد جودة وسالمة لحوم الدواجن وخلوها من الهرمونات 0

   0ب   في النصف األول% 7اإلنفاق على السفر يرتفع  3

   3ب   مليون دوالر منح أوروبية وأمريكية لدعم التعليم 2745 2

   3ب   للخصم التشجيعي تعسفى ويضر باالقتصاد" ميناء الحاويات"إلغاء : شركات مالحة .

   2ب  والشعير في بالد المنشأعطاء لمعاينة مستوردات القمح  5
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1 ‘Changing approach to job generation imperative’  1   

2 Farmers’ union says gov’t measures on guest workers ‘not sufficient’  2   

2 12 start-ups shortlisted in initiative to support entrepreneurs  3   

3 Agriculture Ministry ‘fully prepared’ for Eid Al Adha — spokesperson  4   

3 Malhas says training needed for gov’t finance staff  5   

4 US aims to expand commercial ties with Jordan — ambassador 6   

10 Budget deficit stands at JD291.2m in first-half of 2016 7   
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