
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/8/4102االربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (07956)  صحيفة الرأي

 92 خرفان يدعو القطاع الخاص لعدم التعامل مع الموانئ االسرائيلية 1

 6 تجارة الزقاء في الجامعة الهاشمية  مقاعد ألبناء منتسبي غرفة 01 9

 8 مليار دوالر عائدات السياحة خالل ستة اشهر 4247 3

 8 المسلماني يطالب بنسهيل إجراءات المستثمرين في قطاع الطاقة البديلة 4

 8 تصريح عمل منذ بداية االسبوع 0667اصدار  5

 98 فهد الفانك/  الشيكات المرتجعة ليست جريمة 6

 98 عصام قضماني/  "المالكين والمستأجرين" 7

 92 مليون دينار االستثمارات السورية المستفيدة من قانون االستثمار لنهاية حزيران 85 8

 92            لنهاية اذار 5642تراجع عدد الرخص الممنوحة لغايات السكن إلى  2

 56 ألف مركبة في تموز الماضي 920تستورد وتصدر " حرة الزرقاء" 11

 56 موال متعدد االغراض ساهمت في استقرار االسعار و توظيف االردنيين 067:حمادة 11

 

 (06916) صحيفة الدستور

 97 اعالن للسادة أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان واألسرة اإلقتصادية حول دوام مكتب الكاتب العدل بمبنى الغرفة 0

 1 األردن نجح باستيعاب تداعيات األزمات اإلقليمية: النسور 4

 1 دعم البرامج المشتركة بين األردن والسعودية في اإلدارة العامة 6

 5 تطالب بتشجيع االستثمار في قطاع الطاقة" السياحة النيابية" 2

 91 الضريبة تبدأ إجراءات صرف الدعم النقدي 7

 93 وزارة النقل تبحث مشاكل قطاع الشاحنات 6

 93 تحسن معدالت الطلب على مادة حديد التسليح خالفا لألشهر السابقة 5

 

 (6111) صحيفة العرب اليوم

 9 %08ارتفاع تحصيالت ضريبة المسقفات  1

 14 مليار دينار ديون غير عاملة لدى القطاع البنكي 0.6 9

 14 "مصفاة البترول"نصف مليار دينار مديونية دوائر ومؤسسات حكومية لـ  3

 

 (6796)  صحيفة الغد

 8ب  تدعو لمقاطعة الموانئ اإلسرائيلية"غرفة تجارة عمان" 0

 04أ  4106-4102تطلق خطتها االستراتيجية المعّدلة لألعوام " الضمان" 4

 0ب  في ايلول 4109-4107تحديد المساعدات االمريكية لألردن لالعوام  6

 0ب  دونمات جديدة في مدينة الكرك الصناعية 01 2

 0ب  للقطاع الخاص" الدعم النقدي"الشهر الحالي بدء صرف  42 7

 4ب  ارتفاع كلف الحصول على مساكن يسهم في انتشار األبنية العشوائية 6

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/2/49/27-P.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/49/27-P.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/49/1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/49/1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/49/1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/49/116471452_5-local.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/49/21-part2.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/49/21-part2.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/49/23-bus-.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/49/23-bus-.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/49/23-bus-.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/2/49/23-bus-.pdf
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


 4ب  تحليل اقتصادي/خواص االبنية الخضراء  5

 8ب  أشهر 7في % 01مستوردات الزجاج ومصنوعاته تنخفض  8
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1 Basra-Aqaba oil pipeline still on agenda-Hamed  1 

3 Car rental business `booming` as expats return home  2 
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