
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/9/4102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (00112)  صحيفة الرأي

 24 ألف شهادة منشأ حتى نهاية آب 30تصدر أكثر من " تجارة عمان" 1

 02 رؤية جديدة.. التدريب" غرفة تجارة عمان.. "إعالن 2

 20  ينعى رئيس وأعضاء وموظفي غرفة تجارة عمان شقيقة معالي السيد محمد عصفور 3

 4 "القطاعين"شطب اشتراط موافقة مجلس االمة على عقود الشراكة بين  4

 42 فهد الفانك/ تخفيض كاسح ألسعار المحروقات  5

 42 عصام قضماني/ االستقرار المالي  6

 42 ال مشكلة في نوعية القمح وارتفاع درجات الحرارة أثرت سلبا على الجودة : الصناعة والتجارة 7

 42 بالموافقة على مذكرات التفاهم بين االردن ومصر والعراق في مجال النفط والغاز  ارادة ملكية 8

 42 ألف طن خضار وفواكه صادرات االردن في تموز 41 9

 40 االردن يتمتع بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة 11

 40 توقيع مذكة تفاهم بين هيئة االستثمار والمنظمة العربية األورومتوسطية 11

 24 مليون دينار 21مشروع بورتو البحر الميت بـ بدء تنفيذ المرحلة األولى من  12

 24 دوالر لمخاوف من تباطؤ الطلب وصعود الدوالر 014ينزل عن " برنت" 13

 

 (00930) صحيفة الدستور

 18  الف شهادة منشأ حتى نهاية آب 30تصدر اكثر من " تجارة عمان"  0

 1  يجري المراجعة الخامسة لالقتصاد الوطني  صندوق النقد 4

 2  تتوافقان على قانوني االستثمار والشراكة" مالية االعيان" و " اقتصادية النواب"  3

 17  تتولى مهام تنظيم واالشراف على قطاع التامين" الصناعة والتجارة"  2

 17  مصانع االسمنت ترفع االسعار منذ بداية الشهر الجاري 2

 

 (6121) صحيفة العرب اليوم

 02 انبوب النفط االردني العراقي المصري المشترك" دراسة وانشاء"توقيع اتفاقيات  0

 02 من حجم القطاع المالي%  92الجهاز المصرفي في األردن يشكل  4

 02 ألف وظيفة جديدة 2480االقتصاد األردني يستحدث  3

 02 أشهر 4مليارات دينار حجم التداول العقاري في  2 2

 02 كابيتال بنك يطلق أول بوابة الكترونية متخصصة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة 2

 

 (3042)  صحيفة الغد

 4ب  ألف شهادة منشأ حتى نهاية آب 30تصدر أكثر من " تجارة عمان" 1

 4أ  تبحث قضايا العمالة الوافدة" عمل االعيان" 2

 4أ  إلى المدعي العام منها تحولت 42قضية العام الماضي  431تعاملنا مع ": مكافحة الفساد" 3

 9أ  ألف طن إنتاج المملكة السنوي من الرمان وزراعته في ازدياد 21 4

 9أ   تثبيت مليون رقم على االبنية التجارية والسكنية في العاصمة 5

 9أ  مؤتمر الكرك يوصي بوقف زحف االسمنت على االراضي الزراعية 6
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 9أ  تتوقع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات ممولة من المنحة الخليجية" المياه" 7

 9أ  ة االردنيةطن بطاطا لعدم مطابقتها للمواصف 042إعادة  8

 01أ  للحد من التهرب المدرسي" 3طالب   اكفل"تطلق حملة " حاويات العقبة" 9

 02أ  مؤتمر حول الساحة الثقافية في االردن 10

 44أ  فهد الخيطان/ من يتحمل المسؤولية .. قصة فشل 11

 4ب  دينار الحد االعلى لطن الحديد 241 12

 4ب  مفهوم االستدامة يتحقق بمراعاة الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية 13

 3ب  المواصفات لن تسمح بدخول إطارات تجاوزت مدة تصنيعها العامين" 14

 3ب  مؤشرات رئيسية والحكومة تدرس أثر الضريبة على السوق 0تراجع في : قطاع االتصاالت 15

 4ب  الجمارك تطلق نظام التعرفة الجمركية عبر االجهزة الخلوية 16
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1 National economy 4
th

 freest regionally, 39
th

 globally 1 

3 House, Senate panels agree over changes to law on public-private partnership  2 

10 Small contractors grumble over gov’t delayed payments  3 
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