
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/9/4104الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (00111)  صحيفة الرأي

 01 ينعى رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وموظفوها شقيق زميلهم السيد غسان خرفان 1

 01 ينعي رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وموظفوها والد الزميلة روال خرفان 2

 41 فهد الفانك/ الكهرباء تقتل اإلصالح المالي  3

 40 الحكومة توافق على اتفاقيات توليد الكهرباء من حرق الصخر الزيتي بقيمة ملياري دوالر 4

 40 الية جديدة لضبط هدر الطحين سيعلن عنها قريبا": الصناعة والتجارة" 5

 44 يدعو شركات الكهرباء لالستعداد لفصل الشتاء: الحياري 6

 44 طن 411طن انتاج مزارع الدواجن يوميا واالستهالك  111: جمجوم 7

 40 تطلب بيانات الشركات المساهمة والتابعة والزميلة لها" االوراق المالية" 8

 40 الشهر المقبل.. معرض للصناعات االردنية في رومانيا 9

 41 منفتحة على ممثلي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات "الوزارة: "سليط 11

 41 حامد يبحث مع مسؤول اميركي التعاون في مجال الطاقة 11

 

 (00904) صحيفة الدستور

 18  غرفة تجارة عمان/ اعالن دورات تدريبية  0

 27  رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وموظفوها والد الزميلة روال خرفانينعي  4

 17  البنك األوروبي يؤكد دعمة للتنمية االقتصادية في المملكة 0

 18 مليار دوالر الى محافظة اربد 0.1تسعى لجذب استثمار اماراتي بقيمة" هيئة االستثمار"  4

 18  للصناعات االردنية في رومانيا الشهر المقبلمعرض  1

 18  المستهلك تثمن قرار منع دخول االطارات القديمة"  0

 18  مليون لمبة موفرة للطاقة قريبا 0.1عطاء لشراء طرح  7

 

 (6122) صحيفة العرب اليوم

 14 "االستونية"مجلس الوزراء صادق على االتفاقيات مع  0

 14 أشهر 8مليار دينار الشيكات المعادة في  0.0 4

 15 لشراء الغاز" نوبل انيرجي"توقع رسالة نوايا مع " الكهرباء الوطنية" 0

 

 (0041)  صحيفة الغد

 9أ   لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ الخطة االقتصادية العشرية: سيف 0

 0ب  "الطاقة المتجددة"االتحاد االوروبي في مجال تمديد مهلة التقدم إلى منح  4

 0ب  "ضريبة الدخل"مليون دينار االيرادات المتوقعة من تعديالت  041: أبو صعليك 0

 0ب  تقرير اقتصادي/ في تقرير التنافسية العالمي  04االردن يرتفع للمركز  4

 4ب  في المكاتب السياحيةمناقشة تسجيل سيارات خصوصية  1

 4ب  يعفي صادرات المؤسسات المسجلة في االقليم من الضرائب" معدل قانون اليترا التنموي" 0

 0ب  توقف عمال الميناء الجزئي عن العمل يكدس الحاويات ويؤخر البواخر والمناولة: العقبة 7
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1 Jordan improves ranking as competitive economy  1 

1 Electricity company to buy gas from Israel  2 

2 Jordanians purchase property worth JD4.77 billion in first eight months of 2014  3 

2 Authorities to receive suggestions on improving performance from public sector 

employees  

4 

2 Germany to finance water, sewage projects in Zarqa, Amman  5 

3 Amman municipality closes 100 coffee-on-the-road shops 6 

4 EBRD president to visit Jordan next week  7 
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