
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/8/4104االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (07954)  صحيفة الرأي

 11 إعالن للسادة أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان واألسرة االقتصادية، حول دوام مكتب الكاتب العدل بمبنى الغرفة 1

 2 لة الوافدة المخالفةمليون دينار إيرادات حملة تصويب العما 23 2

 2 ترجيح عقد دورة استثنائية ثالثة لمجلس األمة 1

 11 أشهر على تطبيقه 8تعديالت على نظام الخدمة المدنية بعد  4

 11 نقابة تجار ومنتجي األثاث تطلق حملة تبرعات نصرة لغزة 5

 11 آالف زاروا شاطئ عمان السياحي في العيد 01 6

 24 الرعايا العرب يقصدون األردن للعالج لجودة الخدمات الطبية وانخفاض الكلفة 7

 24 عدد الالجئين السوريين المسجلين 918886: المفوضية 8

 29 على الحكومة تتجاوز المليار دينار" المصفاة"مديونية  9

 29 مليار حجم الودائع المضمونة نهاية العام الماضي 7،14 11

 29 ماليين دينار لالحتفال بالتوجيهي 5طن حلويات بـ  0،0حمادة يتوقع استهالك  11

 11 زياد الدباس/ األبواب لالستثمار األجنبي على أسواق المنطقة تأثيرات فتح السوق السعودي  12

 11 شركة مساهمة عامة لم تعقد اجتماعاتها العدية لغاية اآلن 35 11

 56 في النصف األول% 9،3" الكهرباء الوطنية"رتفاع إجمالي مبيعات ا 14

 

 (00910) صحيفة الدستور

 17  في السوق المحلية% 47تراجع الطلب على االسمنت بنسبة  0

 17  استمرار حالة الترقب في بورصة عمان بانتظار معطيات جديدة 4

 17 العساف يدشن اول جهاز اكستري في مركز جمرك وادي اليتم 3

 19  تصريحات زعزعت الموسم السياحي في العقبة: تجارة االردن  4

 

 (7999) صحيفة العرب اليوم

 11 مليار دينار في نهاية النصف االول 22المديونية االردنية تتخطى  1

 11 الموسم ذروة خالل مفتوح بإضراب ُتلّوح" السياحيين األدالء" 2

 11 مخالفة تموينية خالل رمضان الماضي 1186 1

 14 "المصادر الطبيعية"بيروقراطية وزارة الطاقة تكشف عن حجم الخطأ الحكومي بدمج  4

 14 "النووي االردني"خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحثون البنية التحتية لـ  5

 

 (3794)  صحيفة الغد

 4ب  إعالن دورات تدريبية/ غرفة تجارة عمان  1

 4أ  نشرة تعريفية بأحكام قانون الضمان االجتماعي 2

 4أ   تحقق مليون دينار أرباحا إجمالية للعام الحالي" المهنية لالستثمارات" 1

 0أ  أطنان مواد غذائية في إجازة العيد 9تتلف " االمانة" 4

 0ب  استراتيجية الحد من الفقر لن تحل الظاهرة: اقتصاديون 5
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 4ب  %35ارتفاع اسعار الخيار والبطاطا والليمون بنسب بلغت  6

 3ب  انخفاض صافي االستثمار المباشر% 00 8

 3ب  %00ارتفاع زوار البترا االثرية خالل ايام عيد الفطر بنسبة  9

 3ب  تقرير اقتصادي/  الصدمات الخارجية لالقتصاد الوطني مشكلة تواجه الحكومة تعالجها برفع االسعار 11

 4ب  تحليل اقتصادي/   المضائق البحرية وأهميتها االستراتيجية في مقابلة الطلب العالمي 11

  8ب  أشهر 7في % 07صادرات االردن إلى العراق ترتفع  12

 8ب  نتائج التوجيهي تنعش العديد من القطاعات التجارية لوقت قصير 11
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