
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/8/4102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (07953)  صحيفة الرأي

 11 إعداد خطة لمعالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة 1

 11 غرفة تجارة عمان تهيب بأعضائها للتبرع بالدم لصالح األهل في غزة/ إعالن  1

 11 إعالن دورات تدريبية/ غرفة تجارة عمان  3

 3 حملة لمنع الوقوف المخالف والمزدوج والمؤقت وسط عمان 4

 12 فهد الفانك/ أبعاد الخطة العشرية القادمة  5

 11 مليون مستخدم للشبكة العنكبوتية في المملكة العام الماضي 3,5 6

 42 خالل عيد الفطر% 53تراجع الطلب على المالبس واألحذية  7

 

 (00911) صحيفة الدستور

 6 تفتحان باب التبرع بالدم لصالح غزة" تجار ومنتجي االثاث  "و" تجارة عمان"  0

 11  ئها للتبرع بالدم لصالح االهل في غزةغرفة تجارة عمان تهيب بأعضا/ اعالن  4

 1 إجراءات عقابية بحق العمالة السورية المخالفة 3

 1  ال تجديد لتصاريح عامالت المنازل دون حساب بنكي 2

 1  الى مجموعتين" المنحة الخليجية " تقسيم مشاريع  7

 17  مليون دينار صادرات المملكة الى سوريا والعراق حتى نهاية أيار 251 0

 11 تجدد دعوتها إليجاد حلول جذرية لقضية البسطات: حماية المستهلك  5

 

 (7998) صحيفة العرب اليوم

 14 دينار تكلفة استضافة الالجئ السوري الواحد سنويا   1222االردن يتحمل  1

 14 طيلة ايام العيدتوافد السياح الى العقبة % 122 1

 14 إشغال السيارات السياحية في المملكة% 42 3

 14 تحليل اقتصادي/ تستنزف االنجازات " ميتة سريريا"شركات  4

 15 مليار دوالر لتمويل مشروعات من المنحة الخليجية 1,1موافقات بـ  5

 15 مليون دينار مشتريات األردنيين من الذهب الشهر الماضي 15 6

 15 امدادات الغاز المصري انقطعت تماما عن االردن: المعابرة 7

 

 (3793)  صحيفة الغد

 4ب  تواصل اجتماعاتها" الشيكات المرتجعة"لجنة معالجة  1

 2ب  تهيب بأعضائها للتربع بالدم لصالح األهل في غزةغرفة تجارة عمان  1

 9أ  4103خالل %  41ارتفاع االستثمار األجنبي المباشر  3

 9أ  حكومة النسور تضبط عجز الموازنة العامة 4

 0ب  النشطاء" تويتر"االردن السابع عربيا في عدد مستخدمي : دراسة 5

 4ب  استثمارات القطاع تتجاوز المليار دينار: هيئة االتصاالت 6

 2ب  ايجابيا لكنه غير كاف بسبب دخول الالجئين السورييناالردن سجل العام الماضي نموا ": االسكوا" 7

 8ب  أشهر 7مليون دينار مستوردات المملكة من ألمانيا في  455 1

 

The Jordan Times (11788)                                                                                                                        Page  

1 US to provide $84m in extra aid to Jordan  1 

2 Gov’t lowers fuel prices  2 
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