
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/9/4102االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (00119)  صحيفة الرأي

ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وموظفوها الدكتور اسامة محمد بدران عم زميلتهم السيدة ريم  1

 عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان/ بدران 

73 

 2 نزاهة والعدل سياسة حكومية ممنهجة وفق خط منتظم وتصاعديال: النسور 2

 11 إطالق شبكة لمؤسسات الصداقة األردنية الصينية 7

 11 ألف رأس من الخراف لألسواق الخليجية 081تصدير  4

 25 قبل نهاية العام الجاري" عجلون التنموية"بدء تنفيذ المرحلة األولى من : ابو ربيع 5

 25  وفد استوني في عمان الستالم اتفاقيات توليد الكهرباء مع نهاية األسبوع 6

 25 مليون دينار ارتفاع استثمار غير األردنيين بالبورصة في آب 4,2 3

 25 "الطاقة المتجددة"بند النافذة االستثمارية يرجئ البت في معدل  1

 41 آب الماضي" الحرة الزرقاء"ألف المركبات الداخلة والمصدرة من  02,0 9

 41 وزير الصناعة والتجارة يفتتح معرض المنتجات الصينية 11

 

 (00900) صحيفة الدستور

 1  للمستوردة متوسط سعر األضحية 071و" البلدية" دينارا لـ  441 0

 1 عهمعابر للكشف عن المواد النووية والمش 0تفتتح " تنظيم الطاقة" 4

 11  ندوة قانونية حول الشيكات المرتجعه 0

 22  إطالق دورة جديدة من برنامج تطوير الخدمات 2

 22 تجار وسط البلد ينفذون اعتصاما احتجاجا على منعهم من االصطفاف 4

 

 (6124) صحيفة العرب اليوم

 14 تحليل اقتصادي/ ازدهار البناء في الشمال مثاالا .. مرونة قطاع االسكان االردني 1

 14 في النصف االول% 0واالقساط % 01ارتفاع فوائد الدين العام  2

 14 هيئة الطاقة والمعادن تقرر فتح ثالثة معابر للكشف على المواد النووية والمشعة 7

 

 (0049)  صحيفة الغد

 0أ  إيجابية" االسكان"جلسات االستماع في قضية : الحافظ 0

 4أ  ك الدوليمليون دوالر من البن 741االردن يفاوض على كفالة قرض بقيمة  4

 8أ  تناقش موضوع التأمين على العاملين بالمنازل" العمل النيابية" 0

 9أ  االردنية مهددة بالخواء مع ارتفاع حاالت الطالق بين المزارعين واالرض" سلة الغذاء" 2

 01أ  في البادية الشمالية% 21اللجوء السوري يرفع الطلب على المياه بنسبة  4

 01أ  البسطات تعود تدريجيا لشوارع إربد والجهات المعنية تؤكد استمرارية ازالتها 0

 0ب  مشروعا خالل العام الحالي 09ينجز " صندوق المحافظات" 7

 0ب  عاملون بنتقدون فرض ضريبة المبيعات على قطاع التمويل الميكروي 8

 4ب  استمرار إضراب ميناء الحاويات يفاقم الخسائر: تجار 9

 8ب  اختتام ورشة عمل تقليل استهالك الطاقة في الصناعة 01
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10 ACC chief discusses means to develop trade ties with delegation from ajman  1 
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