
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/9/2018 حداأل
الصفحة                                                                                                                                   (17430) صحيفة الرأي  

 12            ( الخاص بمشروع مركز غرفة تجارة عمان للمعارض والمؤتمرات4/2018اعالن دعوة عطاء رقم ) 1

 25 جلسة ١٦٦مليار دينار تداوالت بورصة عمان في  ١٫١ 2

 25 الثاني المقبل وغرف التجارة تحدد األسبوع المقبلانتخابات "الصناعة" مطلع تشرين  3

 25 ارتفاع الطلب على األلبسة والحقائب المدرسية مع بدء العام الدراسي 4

 48 *الرحامنة: المنطقة الحرة الجديدة بحرم المطار منصة لجذب استثمارات نوعية 5

 48 *الكباريتي: قطاع االسكان يلعب دوراً حيوياً في االقتصاد الوطني 6

 48 % من التمويل األصغر62تقرير: المحافظات نالت  7

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18353) صحيفة الدستور

( الخاص بمشروع مركز غرفة تجارة عمان للمعارض والمؤتمرات4/2018اعالن دعوة عطاء رقم ) 1  1 

 1 استثنائية " النواب" تنطلق اليوم و" الضريبة" غير مدرج 2

 1 " الصحة" تؤكد وجود " السيدموناس" في تشغيلة مياه والشركة تسحب المنتج 3

 1 بدء شطب السيارات القديمة إلكترونيا اليوم 4

 1  سطينية للتسويق الزراعي .. نقلة نوعيةالشركة االردنية الفل 5

 18 " منتدى االستراتيجيات" يوصي باصالح القوانين واالنظمة الضريبية 6

 

 (4771) صحيفة األنباط

 4 السورية-حزمة ملفات تسبق قرار فتح الحدود األردنية 1

 6 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 3343 2

 

 (4025صحيفة السبيل )

 4 العرموطي: بند فرق أسعار الوقود غير قانوني 1

 4 متدرب استفادوا من مركز تدريب المقاولين خالل عام 700اليعقوب:  2

3 " تعليمات تدريب العاملين اإلشعاعيينالطاقة والمعادن" يقر   5 

 

 (5047) صحيفة الغد

 7أ  ( الخاص بمشروع مركز غرفة تجارة عمان للمعارض والمؤتمرات4/2018اعالن دعوة عطاء رقم ) 1

 11أ   مركبة في تموز الماضي 5381المناطق الحرة: التخليص على  2

 1ب  فرص استثمارية جديدة في القطاع الزراعي 9الحكومة تعد  3

 1ب   % في النصف األول1.8حلية نمو السيولة الم 4

 4ب   أشهر 8ماليين دوالر لدعم الالجئين في األردن خالل  110"المفوضية السامية" تنفق  5
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1 Jordan to continue campaigning for UNRWA despite US halt of funding 1 

3 ‘Nestle withdraws product after found it did not conform to the specifications’  2 

11 Turkey hikes gas, power prices by up to 14% as lira crisis deepens  3 
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