
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/2018/ 30ثنين اال
الصفحة                                                                                                                                   (17400) صحيفة الرأي  

 21 مليون دوالر" من قرض البنك الدولي مطلع آب 250الدفعة الثانية "  1

 21 البنك الدولي يصف عالقته مع المملكة بالعميقة والمميزة 2

 21 "كريم" تحصل على ترخيص خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية 3

 21 تعكس التباساً ببند فرق أسعار الوقود لفاتورة الكهرباء˾ شكاوى لمواطنين 4

 22 رئيس الوزراء: متغيرات عالمية وإقليمية ستساعد األردن لالرتقاء باقتصاده 5

 40 العمري يطالب بالعودة عن قرار حظر استيراد االسمنت 6

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18323) صحيفة الدستور

 1 مليون دوالر قرضا من البنك الدولي لألردن مطلع آب 250 1

 1 يوما كلفة رقصة " الكيكي" 14دينار وحجز المركبة والتوقيف االداري  100مخالفتان بـ  2

 17 بلحاج: كفاءه النظام الضريبي متدنية ويجب ان ينال دافع الضرائب الخدمة المناسبة 3

 ونية لصحيفة الدستور*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكتر

 (4741) صحيفة األنباط

 12 شركات صينية تبدي اهتمامها باالستثمار في مجال الطاقة المتجددة في األردن 1

 12 "الصناعة": شراء الحبوب من خالل وزارة الزراعة ولجنة الحبوب 2

 12 مليون دينار 4.7البورصة تغلق تداوالتها ب  3

 

 ( 4005) صحيفة السبيل

 3 وفد عراقي يطلع على تجربة ميناء العقبة في الربط اإللكتروني 1

 4 كريم" تحصل على ترخيص خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية" 2

 

 (5017) صحيفة الغد

 1ب  "تجار االسمنت" و"مستثمري اإلسكان": اتفاق غير معلن وراء ارتفاع األسعار 1

 2ب   مليار دوالر حجم محفظة البنك الدولي في األردن 1.3 2

 3ب   ذير من التعامل مع المكاتب السياحية غير المرخصةتح 3
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1 Economy has potential to ride wave of change – PM  1 

1 World Bank to extend $250m to Jordan in August  2 

2 APC to transfer JD20m as advance payment for mining, tax fees  3 

3 World Bank to optimize ‘huge youth potential’ in region 4 
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