
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/9/4102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (00111)  صحيفة الرأي

 60 تبحثان التعاون الثنائي" تجارتا عمان وعجمان" 0

 60 مراد يدعو لتفعيل التعاون بين القطاع التجاري ووزارة العمل 4

 4 نظام كاتب العدل الجديد خدمة على مدار الساعة: التلهوني 3

 49 مليون دينار 070بكلفة " بوابة االردن"إعادة تنفيذ مشروع  2

 49 "لالطار المتكامل االقتصادي واالجتماعي"النسور يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية  6

 49 ألف رأس من االغنام 611وتوفر أسعار األضاحي مستقرة : جوابرة 0

 31 الجاري" 9"وفد صندوق النقد الدولي يجري المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج اإلصالح االقتصادي  7

 31 مليون دينار على المسؤولية االجتماعية 21البنوك المحلية تنفق  1

 31 السائح رئيسا للجمعية االردنية لشركات التأجير التمويلي 9

 

 (00936) صحيفة الدستور

 07  يلتقي وفد غرفة تجارة عجمان" تجارة عمان" رئيس  0

 01  عمان تدعو للتشاركية بين القطاع التجاري ووزارة العملتجارة  4

 07  سنوات 0االردن يتعرض لصدمات حادة منذ : المركزي  3

 06 من اصحاب البسطات العاملين في سوق العبدلي  مناشدة الى دولة رئيس الوزراء االفخم 2

 01  مليون دينار سنويا 00متقاعدا في الضمان تزيد رواتبهم عن  041 6

 01  مليون دينار انفاق الشركات في المملكة على المسؤولية االجتماعية 01 0

 01  ارتفاع الطلب على االسمنت محليا وفائض في االنتاج 7

 

 (0143) صحيفة العرب اليوم

 02 دخول الالجئين للعمل باألسواق المحلية رفع مستوى االختالفات فيها: مراد 0

 02 المراجعة الخامسة لالقتصاد األردني الثالثاء المقبليبدأ " النقد الدولي" 4

 02 تسليم الدعم النقدي للقطاع العام قبل نهاية الشهر الحالي 3

 02 تحليل اقتصادي/ الحسم فــي عـــام .. االقتـــصاد األردنـــي  2

 06 "التقليدية"الطاقة المتجددة ليست بديلة عن : حامد 6

 

 (3041)  صحيفة الغد

 00أ  عمان يتلقى وفد غرفة تجارة عجمان" تجارة"رئيس  0

 1ب  "العمل"مراد يدعو لشراكة أوسع بين القطاع التجاري و 4

 6أ  خبراء يؤكدون أهمية شمول العمالة المهاجرة بأي رفع مستقبلي للحد االدنى لألجور 3

 0أ  قضية للقطاعين العام والخاص 40يحقق بـ " مكافافحة الفساد"مدعي عام  2

 0أ  تناقش تحديات القطاعات االقتصادية" توجيه االجتماعي" 6

 9أ  "الصناعات التحويلية"فرصة عمل بـ  4401توفر  0

 0ب  مليار دوالر في الخارج" الضمان االجتماعي"مصادر ترجح رفض استثمار  7
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 0ب  مليار دينار في نهاية حزيران 4181السيولة المحلية ترتفع إلى  1

 0ب  %30تراجع أعداد السيارات المصدرة من منطقة الحرة  9

 4ب  "الخبر السيئ"خبراء يعتبرون استيراد االردن الغاز من اسرائيل بـ  01
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3 Commerce Chamber urges partnership with Labour Ministry  1 

1 Jordan mulls gas imports from Cyprus  2 

2 Municipality to operate shuttle buses in downtown Amman  3 

3 Third stage of employment campaign to focus on remote areas  4 
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