
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/9/5102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (05329)  صحيفة الرأي

 52 رئيس الوزراء يفتتح منتدى التواصل االقتصادي الخليجي األردني اليوم.. الملك  مندوبا عن 0

 0 بلدنا في أمان وال شيء يدعو للقلق: النسور 5

 53 بحث االجراءات التشريعية إلقامة منطقة تنموية في عجلون 3

 22 العاب االطفال خطرة وسلع مقلدة 2

 22 تعتمد البريد االلكتروني لغايات تبليغ المكلفين" الضريبة" 2

 22 موقعا في العاصمة لذبح االضاحي 02تخصص " االمانة" 5

 

 (08572) صحيفة الدستور

 22  مجلس االعمال االردني اإلماراتي يؤكد اهمية تعزيز وتنمية العالقات االقتصادية بين البلدين 0

 22  جلسة اردنية خليجية توصي باالستفادة من صناديق التمويل المتوفرة لدعم المشاريع الريادية 5

 1  إلقامة مدينه سكنية متكاملة مليون دينار 011استثمار كويتي بـ  3

 21  "جمعية المستثمرين في قطاع االسكان" مكتب لدائرة االراضي في  2

 21  تطالب الجمارك بمراعاة متغيرات االسعار العالمية" نقابة تجار االثاث "  2

 21  من المنشآت االقتصادية لديها خدمة انترنت% 81 5

 21  أشهر 7الف شقه بيوعات شركات االسكان في  52 8

 22 5102تريليون دوالر قيمة التبادل السلعي بين الدول العربية في العام  5.0 7

 22  توصية بإنشاء شركة مساهمة تركز على القطاعات االقتصادية 9

 

 (3988)  صحيفة الغد

 3ب  مراد يؤكد أهمية دعم الطاقات الشابة واالفكار المبدعة للوصول نحو اقتصاد مبني على المعرفة 0

 0ب  الحمود ال تخفيض على اجور النقل العام 5

 0ب  ألف منشأة اقتصادية 025في يعملون  UCTألف موظف  20 3

 5ب  %8التداول العقاري ينخفض  2

 5ب  المشاريع الصغيرة من روافد التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة: العسلي 2

 

The Jordan Times (12119)                                                                                                                        Page  

2 4000 tourists visited Islamic shrines in Northren Ghor in August  1 

2 Jordan seeks to expand tourism cooperation with Russia  2 

3 Balqa development projects to cost JD214.659m  3 

3 Central bank to enable donors to pay to KHCF online 2 
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