
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/9/4112االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (10114)  صحيفة الرأي

 42 تعقد جلسة توعوية حول ملصق كفاءة الطاقة" تجارة عمان" 1

 0 دينار مشاريع قيد االنشاء من طرق وأبنية" مليار" 2

 42 فهد الفانك/ رفع مستوى المعيشة  3

 42 عصام قضماني/ اقتصادية .. المشكلة 4

 43 ألف مركبة هجينة في السوق المحلي لنهاية تموز 5283 5

 40 "المفرق التنموية"توقيع ثالث اتفاقيات القامة استثمارات في  6

 40 قانون االستثمار ينتظر اجتماعاً بين لجان النواب واألعيان لحسمه 7

 40 الموازنة العامة أداة رئيسية للتنمية االقتصادية وتستخدم لضبط االنفاق العام: البراري 8

 

 (10949) صحيفة الدستور

 14 اعالن للسادة اعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان وعموم المواطنين حول دوام الكاتب العدل بمبنى الغرفة 1

 1  "93اوكتان " دينارا لـ  185دينارا للتنكة و" 91بنزين " تخفيض سعر  4

 1 دينار مخالفة اإلشارة الضوئية 111-311 5

 11  مليون دينار صادرات االردن الغذائية والزراعية خالل سته اشهر 311 2

 11  تستقبل شكاوى المواطنين الخاصة بالتامين يوميا" الصناعة والتجارة"  3

 12  المفاعالت النووية خيار استراتيجي لحل مشكلة الطاقة وتوليد الكهرباء: طوقان  0

 

 (9106) صحيفة العرب اليوم

 15 خالل آب مليون دينار من السوق المحلية 031الحكومة استدانت  0

 15 تبحث تصدير خامات األسمدة إلى بنجالديش" الفوسفات" 2

 12 االقتصاد األردني يمر بأوقات حرجة لكنه قادر على تجاوزها: حتاحت 3

 12 الحسين الحرارية"السعودية تعرض تأهيل " أكوا باور" 4

 12 قدي خالل المواعيد المحددةالضريبة تدعو لتسلّم الدعم الن 5

 

 (5044)  صحيفة الغد

 9أ  تؤكد توفر نصف مليون أضحية" الزراعة"و.. وقف استيراد اللحوم الحية من رومانيا 1

 14أ  تعقد لقاءات الشمال ضمن الحملة الثالثة لتشغيل" العمل" 2

 14أ  مليون دينار 34المصادقة على مالحقة موازنة البلديات بقيمة  3

 13أ  احتجاجا على السماح باستيرادها" الزراعة"يلوحون بإلقاء منتجاتهم أمام " الجوفة"مزارعو : إربد 4

 13أ  تنفذ مشروعات فتح وتأهيل طرق بمليون دينار" أشغال الطفيلة" 5

 1ب  االقتصادية االعتيادية نهاية أيلولتوقيع اتفاقية المساعدات : سيف 6

 4ب  %0انخفاض أسعار الدجاج  7

 4ب  وتيرة الحركة التجارية خالل االيام المقبلةتجار العقبة يتوقعون ارتفاع  8

 4ب  أشهر 0سلع اساسية يغطي متوسط حولي  1مخزون المملكة من  9
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 4ب  التنزيالت وسيلة تجار االلبسة لجذب الزبائن 10

 5ب  الحكومة تقيم أثر الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية: وزير االتصاالت 11
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1 Fuel prices to drop in September  1 

2 Livestock available in local market exceeds Eid Al Adha demand  2 

4 Jordan, UK discuss ICT cooperation  3 

8 Public finance in deep trouble  4 

10 Kingdom is going through a deep economic crisis-Hatahet 5 

10 Insurance sector continues to bleed  6 
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