
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 62/7/6102الثالثاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (02261)  صحيفة الرأي

   06 مزارعون يترددون بتجهيز أراضيهم لالنتكاسات المالية المتالحقة 0

   01 تحسن ملموس على السياحة الصيف الحالي: عربيات 6

   62 فهد الفانك/ فرص العمل في الخدمات 1

   62 عصام قضماني/ فرضيات االتفاق مع صندوق النقد الدولي 2

   65 ثلث الشركات األردنية تعاني من صعوبة الوصول للتمويل: البنك الدولي 5

   65 6105أرباح البنوك قبل الضريبة في نهاية مليون دينار إجمالي  62667 2

   67 نعمل على فتح أسواق جديدة للصناعة األردنية: الحمصي 7

   67 منجد عبيدات/ رأس المال المغامر وقانون الشركات األردني  6

   26 6102نمواً لالقتصاد الوطني بنهاية % 166يتوقع " النقد الدولي" 9

   26 إلزام المصدرين بإرفاق شهادة وزن لكل حاوية: أبو عفيفة 01

   

   (07215) صحيفة الدستور

   6 6102مهرجان االردن للتسوق / اعالن  0

   66  "الجبل االسود" وفد اقتصادي اردني يزور  6

   0  الزرقاء تسير كالمعتاد/المنطقة الحرة حركة التخليص على السيارات في  1

   0  يجعل االردن مركزا اقليميا" معدل لقانون التحكيم"  2

   0  على تقاطع الدوريات الخارجية اليوم" الباص السريع" اطالق المرحلة الثانية من  5

   2  دعوة لممثلي القطاعات الصناعية والتجارية في االردن 2

   60 6102معدل البطالة خالل الربع الثاني من عام % 0267 7

   60  س الخاصةمنظمة العمل الدولية تثني على االجراءات الحكومية لضمان حقوق معلمي المدار 6

   60  مصنعون لألحذية يخفضون اسعار منتجاتهم 9

   

   (2696) صحيفة الغد

   6ب  مراد يؤكد على أهمية تطوير العالقات التجارية بين المملكة وجمهورية الجبل األسود 0

   6أ  التسويق عامل رئيس لنجاح النشاط الزراعي: الخوالدة 6

   0ب  األردن رابعاً ضمن الدول األكثر استقباالً للحواالت الخارجية في الشرق األوسط 1

   6ب  ديوان التشريع والرأي يصدر مشروع نظام المقاصة المالية 2

   6ب  عبيةحماية المستهلك تؤكد وجود اختالالت في األسواق الش 5

   6ب  تدعو المكلفين لتوريد الضريبة المستحقة" الضريبة" 2

   1ب  مهرجان جرش ينعش الحركة التجارية 7

   1ب  انعقاد الملتقى اإلقليمي لتأمين المشاريع اإلنشائية غداً  6
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