
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/9/2102الثالثاء
 الصفحة                                                                                                                                  (00111)  صحيفة الرأي

 01 تبحثان إجراءات االستيراد" غرفة عمان"و" الزراعة" 1

 0 مليون يورو دعم ألماني إضافي لمشاريع مائية 01 2

 02 للمؤسسات الغذائية لتحفيزها على الرقابة الذاتية" ثقة"عالمة : الخيطان 3

 01 تستثني الجوافة الفلسطينية من منع االستيراد" الزراعة" 4

 21 عصام قضماني/ لماذا غادرتم؟  5

 20 قرشا للطن النخفاض التكاليف 020رفع أسعار الطحين المدعوم  6

 22 من قيمة االوراق المالية في آب 2061االستثمار غير االردني يحوز  7

 22 القطاع الصناعي يجمع مليون دينار دعما لغزة في يومه االول 8

 21 نقابة الشاحنات تلوح بإجراءات تصعيدية في حال عدم االستجابة لمطالبها 9

 

 (00911) صحيفة الدستور

 1  مليار دوالر احتياجات االردن للحد من أثار الالجئين السوريين 261 0

 11  فرصة عمل في قطاع المطاعم والفنادق ضمن الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل 0111توافر  2

 17 2102االقتصاد النيابية تقر مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة  1

 18  البطاينة رئيسا لغرفة التجارة االمريكية في االردن 4

 

 (6626) صحيفة العرب اليوم

 02 تحليل اقتصادي/  وزير الطاقة يرسم صورة مشرقة للقطاع.. برغم عدم انجاز أي مشروعات 0

 02 مقترحات لتضمينها بالخطة العشرية 01تقدم " جمعية المصدرين" 2

 02 تحليل اقتصادي/  نحو قطاع صناعي ديناميكي.. تعرفة الكهرباء وتنافسية الصناعة 1

 02 تطلق خدمة نظام التعرفة الجمركية عبر األجهزة الخلوية" الجمارك" 2

 

 (1021)  صحيفة الغد

 00أ  اعالن للسادة اعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان وعموم المواطنين حول دوام الكاتب العدل بمبنى الغرفة 0

 0أ  عملية اللجوء السوري فاقمت مشكلة المياه في االردن: النسور 2

 01أ  ألف دينار 011بلدية الزعتري تطرح عطاءات مشاريع خدمية بقيمة  3

 0ب  في مؤشر الحرية االقتصادية 19االردن تراجع إلى المركز : تقرير 4

 0ب  تيراد من رومانيااسعار االضاحي ستبقى مستقرة رغم وقف االس: تجار 5

 0ب  يطلق الجائزة السنوية االولى للشركات الصغيرة والمتوسطة" االتحاد" 6

 0ب  خفض أسعار المحروقات بنسب أعلى من المتوقع يؤشر على خلل في معادلة التسعير: مراقبون 7

 2ب  غدا" االتصاالت"اجتماع لمناقشة المسح السنوي لـ : ذنيبات 8

 1ب   الحكومة تتحمل مسؤولية ضعف االستجابة لمساعدة المملكة بشأن استضافة السوريين: خبراء 9

 1ب  االردن مستعد لدعم السودان في مجال النقل: شبيب 10

 0ب  قصة اخبارية/ مواطنون يؤجرون سياراتهم الخاصة لغايات النقل للحصول على دخل  11
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1 Jordan requests $4.5 billion from donors as refugee burden grows  1 

3 Ensour says more int’l assistance needed to mitigate impact of refugee crisis  2 

10 Sleit, Trigunayat discuss boosting Jordanian-Indian ICT cooperation 3 

10 Jordanian, Saudi investors mull low-cost airline 4 
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