
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 82/7/8102الخميس 
   الصفحة                                                                                                                                 (02228)  صحيفة الرأي

   82  التميز في التدريب والعمل أساس االرتقاء في أداء المؤسسات: مراد 0

   0  ألف 71ألف تصريح عمل زراعي تسرب منها  011 8

   3  لضبط سوق العمل" القطاعين"أهمية التشاركية بين : الغزاوي 3

   82  القمة العربية تشيد بتقدم األردن في مجال الطاقة النووية 8

   82  تبدي اهتماما بمشاريع النقل العام" التمويل الدولية" 2

   82  مؤشر على الحراك االقتصادي" المنشأ"شمول مدن صناعية باتفاق : الدبعي 2

   82  الوضع االقتصادي سيكون أفضل العام المقبل" من المستثمرين% 8843 7

   82  مليون دوالر 711يوقعان اتفاقية التسهيل االئتماني الممدد بقيمة " النقد الدولي"االردن و 2

   

   (07217) الدستورصحيفة 

   83 تنظم الملتقى العربي الثاني للتدريب" تجارة عمان"  0

   0  تتوقع ارتفاع صادراتها ألكثر من مليار دوالر" المدن الصناعية" بعد تبسيط قواعد المنشأ االوروبية "  8

   LED 3ومجموعه خالد بن الوليد توقعان عقدا لمشروع إنارة الطرق وإنشاء مصنع وحدات " الطاقة"  3

   80  تسقط جميع الدعاوى القضائية ضد أمين عمان" المستثمرين"  8

   80  تباشر بمنح قطاع السياحة حوافز واعفاءات اضافية" هيئة االستثمار"  2

   80  ثلث صادرات المملكة الى دول الخليج": االحصاءات"  2

   

   (8311) صحيفة الغد

   8ب   التميز بالتدريب والعمل هو أساس االرتقاء في أداء المؤسسات الوطنية: مراد 0

   0ب  دقيقة 83بين عمان والزرقاء تستغرق رحلة الباص السريع : الكسبي 8

   0ب  "المال السياسي"اقتصاديات االنتخابات تفرض ايقاعها المؤقت بظل مخاوف من : خبراء 3

   0ب   المغتربون يرفعون نسب إشغال المركبات السياحية 8

   0ب   عناب ترجح استمرار توافد السياح العرب للمملكة 2

   8ب   ارتفاع كلف النقل العام يستنزف الفقراء ويفاقم معدالت البطالة 2

   3ب   يرون البيئة االستثمارية في المملكة غير مشجعةمن المستثمرين % 28: دراسة 7

   3ب   تحدد إجراءات لمعالجة تحديات االستثمار" الطاقة" 2
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8 ‘Unemployment among accountants 55%’ 1   

3 ‘Jordan to ban hydrogenated oil in dairy products’  2   

3 Jordan Valley farmers say agriculture sector needs guest workers  3   

01 Better economic conditions foreseen — survey 4   
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