
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/7/4102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05954)  صحيفة الرأي

تعلن غرفة تجارة عمان عن دعوتها لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الثامن لغرفة تجارة عمان والذي / إعالن  1
 في القاعة الشرقية بمبنى الغرفة بالشميساني 62/7/6102تقرر عقده عند الساعة الثانية عشر من يوم السبت 

42 

 4 مليون دينار قروض زراعية خالل ستة أشهر 01 4

 6 تواصل مناقشة قانون االستثمار" مالية األعيان" 3

 8 عبئنا كبير ونعاني من الجفاف والعطش ونجد تجاهالً من بعض إخواننا: النسور 2

كافة أنحاء المملكة بضرورة إعالن من غرفة تجارة األردن إلى كافة التجار وأصحاب الموالت والمراكز التجارية في  5
 .االلتزام بوضع تسعيرة على السلع المعروضة للبيع

11 

 13 بحث التعاون السياحي مع التشيك 6

 13 لتوقيع اتفاقية تعاون جمركي مع روسياتسعى " الزراعة" 7

 43 "الملكية"الحكومة ترجئ التباحث بشأن شراء أسهم ميقاتي في : مصادر 8

 43 لقضايا متعلقة بالنقل البريتستمع " شبيب" 9

 43 الزغل يتوقع انخفاض األحمال الكهربائية خالل رمضان 11

 43 دينار استهالك األردنيين من الحلويات في رمضان والعيدماليين " 01: "حمادة 11

 22 شهراً  00مخزون المملكة من القمح والشعير يغطي استهالك  12

 

 (07879) صحيفة الدستور

 1 إرادة ملكية بفض الدورة االستثنائية لمجلس االمة 0

 1 االمةيربط عقود شراكة القطاعين العام والخاص بموافقه مجلس " النواب"  4

 1 الضريبة تدعو المكلفين لتزويدها بمصادر دخولهم 3

 17 مليون دينار 39تراجع إيرادات الحكومة من شركات االتصاالت بمقدار  2

 

 (5985) صحيفة العرب اليوم

 12 مليار دينار من بداية العام 3,5الحكومة تصدر سندات بقيمة  1

 12 %21" االستهالكية المدنية"يرفع مبيعات " رمضان" 4

 12 مليون دينار خسارة القطاع الصناعي من جراء االزمة العراقية 81 3

 15 مليون دينار انخفاض صافي االستثمار االجنبي في بورصة عمان 16,1 2

 

 (3570)  صحيفة الغد

 0ب  مليون دينار تسهيالت البنوك للقطاع الخاص في شهر 447 1

 0ب  مليون دوالر 41إنشاء مشروع باألردن باستثمار شركة عالمية تعتزم  4

 3ب  يوم اإلثنين" الصناعة"مخالفة من  59 3

 8ب  روما في أيلول المقبل وفد تجاري إلى 2

 8ب  بورصة عمان تنخفض بنسبة طفيفة 5
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1 ACC’s NEWS\ Private sector leaders protest exclusion from partnership council  1 

3 MPs vote for obliging gov’t to obtain House approval for any contract with private 

sector 

2 

10 Singaporean Ramatex Group to invest $20m in Muwaqar, Karak industrial cities 3 
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