
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 72/9/7102الثالثاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (02269)  صحيفة الرأي

   7 البطالة والفقر والتشغيل التحدي االكبر ألمن الدول: وزير العمل 0

   7 "حق الحصول على المعلومة"تعديالت جديدة على : العبادي 7

   4 العقبة افضل الوجهات السياحية العالمية 6

   01 تبحث اسباب انخفاض الدواجن" الزراعة" 4

   01  مطالبة بدعم القطاع الزراعي 5

   75 عمل النافذة االستثمارية مازال قاصرا لتضارب التشريعات والمرجعيات: مصدر 2

   75 مليار دينار ودائع العمالء في البنوك 6630 2

   75  مستوردات االردن من الطاقة تنخفض الى مليار دينار 8

   72 تبدأ باعداد الخطة الطوعية الثالثة للملكة" التخطيط" 9

   44 "ام اس فارما"مليون دوالر في  51يستثمر " االوروبي لالعمار والتنمية" 10

   44 ابرز الملفات االقتصادية امام الحكومة الجديدة" النقد الدولي"االتفاق مع : خبراء 11

   44 لنهاية تموز% 2والمستوردات تنخفض % 9الصادرات الوطنية تتراجع  12

   

   (02224) صحيفة الدستور

   1  رسمية بمناسبة رأس السنه الهجريةاالحد المقبل عطلة  0

   1  توقع اداء الحكومة اليمين امام الملك الخميس وتأجيل انعقاد مجلس االمة 7

   8  مليارات دوالر" 01" حجم تعاوننا االقتصادي مع االردن فاق : السفير السعودي  6

   11  صندوق النقد الولي يتوقع نموا تدريجيا القتصاد المملكة على المدى المتوسط 4

   11  والمجلس الصيني لترويج التجارة" تجارة االردن" اتفاقية تعاون بين  5

   12  ثبات حجم التداول في سوق االسكان يعكس تراجع القطاع رغم الزيادة السكانية الكبيرة: العمري  2

   

   (4652) صحيفة الغد

   0ب   من حاجة األردن للغاز المسال من اسرائيل% 41اتفاقية الستيراد  1

   0ب   ضمن مخرجات مؤتمر لندن مليون دوالر 642البنك الدولي يقرض األردن  2

   7ب  %04أعداد السياح الخليجيين تتراجع  3

   7ب   تقدم تمويال لمحطة جديدة للطاقة الشمسية شمال المملكة" التمويل الدولي" 4

   6ب   أشهر 2في % 6556الفاتورة النفطية للمملكة تتراجع  5

   6ب  شركة متخصصة ترويج االستثمار في األردن: الور 6
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1 cooperationterrorism -Jordan, Kenya set to boost trade, anti 1   

1 Jordan signs deal to buy gas from Israel 2   

2 Netherlands funds flexible loans for small businesses in Jordan 3   

3 Fakhoury —Gov’t keen to work with civil society  4   
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4 Labour ministers from UfM meet at Dead Sea to discuss sector 5   
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