
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/01/2102خميس ال
 الصفحة                                                                                                                                  (03111)  صحيفة الرأي

 32 أمين عمان يطلع رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان على سوق رأس العين 1

 32 فهد الفانك/ إسقاط قانون ضريبة الدخل  3

 31 الحكومة تواصل دعم الخبز وصرف تعويضات المحروقات 2

 33  البحث عن أي مخرج لألزمة االقتصادية المتنامية جهد وطني يجب دعمه: الطراونة 4

 33  حاوية من األلبسة واألحذية معطلة في ميناء العقبة 01: القواسمي 5

 36 يتطلب معالجة االختالالت" 2120 – 2100رؤية األردن "تحقيق  6

 42 تضبط وثائق مخالفة للتهرب من الرسوم الجمركية" الجمارك" 7

 

 (03931) صحيفة الدستور

 12  سوق راس العين الشعبي في موقعه الجديد جاء ألهداف تنظيمية واقتصادية: بلتاجي 0

 1 حلم استغالل الصخر الزيتي بدأ يتحقق: النسور  2

 17  طلب قوي على الدينار مع قرب حلول العيد 1

 17  في الربع الثاني% 2.2نمو الناتج المحلي  2

 11  مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة 0.20 0

 11  اسعار الغذاء العالمية وصلت أدنى مستوى في اربعه أعوام:البنك الدولي  7

 

                                                   (6243)صحيفة العرب اليوم 

 14  اشغال الفنادق في العقبة والبحر الميت بعيد األضحى% 011 1

 14 ألف أسرة مستحقة تسلمت الدعم 221و .. اليوم " بدل المحروقات"االنتهاء من صرف  3

 14 االختالالت كافة وبسط اإلجراءاتاالستثمار الجديد عالج " قانون: "الحلواني 2

 15 مليون دينار الكلفة التقديرية لرخص المباني الجديدة في النصف األول 300 4

 15 فرصة استثمارية 32المعهد العربي للتخطيط يطلق  5

 16 يصدر تعليمات جديدة للحاكمية المؤسسية للبنوك" المركزي" 6

 

 (1301)  صحيفة الغد

 7أ  ينسين يؤكد التزام شركة ميناء الحاويات بتطبيق أعلى مستويات السالمة المهنية 0

 2أ  مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات االطارية لبرنامج المساعدات الكورية لالردن 2

 9أ  مليار دوالر 2.2توقيع اتفاقية توليد الكهرباء من الصخر الزيتي بحجم استثمار  1

 0ب  تفاوض روسيا على المرجعية القانونية التفاقية دعم المحطة النووية" الطاقة الذرية" 2

 0ب  يمول محطة طاقة شمسية في المملكة "االوروبي العادة االعمار" 0

 1ب  دينار للطن 2.20الحكومة ترفع اسعر الطحين بمقدار  3

 1ب  على القهوة والتمور رغم اقتراب عيد االضحىطلب ضعيف  7

 2ب  تصادق على التقريرين المالي واالداري" حماية المستهلك"الهيئة العامة لـ 2

 2ب  الحمصي يدعو الى االستفادة من الخبرات االلمانية لتطوير الصناعة 9
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1 Shale oil-fuelled power plant to be ready late 2018  1 

3 European bank approves $25m loan for solar power plant  2 

3 Finance expert says banks should facilitate loans for promising entrepreneurial projects  3 

10 DoS estimates Jordan’s Q2 GDP at 2.8%  4 
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