
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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 الصفحة                                                                                                                                  (08981)  صحيفة الرأي

 86 مساهمة القطاع التجاري بالناتج المحلي االجمالي% 2.38...غرفة تجارة عمان 1

 28 مليار دوالر 034دخل االردن من السياحة العالجية : الحموري 2

 28 المتناعها عن تنفيذ االتفاقيات" الفارج"بلدية الفحيص ترفض تجديد رخصة  3

 33 معايير المخاطر ووضع برامج التزام صارمة لتوسيع القاعدة الضريبيةمقترحات إلعادة النظر في  4

 33 ال نية لتغيير آلية دعم الخبز وتوجه لوقف هدر الطحين 3

 33 مليون دينار انخفاض صافي االستثمار غير االردني في تموز 830 8

 33 انعكاسات سلبية لتنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة على االقتصاد الوطني: خبراء 7

 38 هيئة االستثمار تشدد على المعايير الخاصة باختيار ممثليها بالخارج 6

 86 مليار دينار حجم الودائع المصرفية في النصف االول 4932 9

 86 المصادقة على اتفاقية تعاون جمركية مع فلسطين 11

 

 (00911) صحيفة الدستور

 4102مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي االجمالي للعام % 2.38.. غرفة تجارة عمان 0
52 

 لن تستقبل أي طلبات دعم جديدة أو اعتراضات خالل هذه المرحلة" الضريبة" 4
52 

 األجيال المقبلة في االردن ستتحمل عبء الدعم والدين: صندوق النقد .
52 

 عودة المغتربين والحركة السياحية تنعشان سوق الصرافة المحلية 2
52 

 معدل نمو التداول في السوق العقاري في سبعة أشهر% 08 8
52 

 شركة خدمية 41مليون دينار مجموع االرباح النصفية ل  0838 0
52 

 مليار دينار اجمالي موجودات البنوك في المملكة العام الماضي 2131 1
52 

 52 %81حماية المستهلك تحذر من بضائع تباع بأقل من أسعار السوق بـ  8

 

 (8113) صحيفة العرب اليوم

 3 .مليون م 211لرفع تخزين السدود إلى " خطة الحصاد المائي"اطالق  1

 14 خالل تموز الماضي" المصفاة"من " توليد الكهرباء"ماليين دينار سحوبات  .41 2

 13 مليون دينار في االسواق االجنبية 111الستثمار تخطط " الضمان" 3

 

 (011.)  صحيفة الغد

 .0أ  حول دوام مكتب الكاتب العدل بمبنى الغرفة..للسادة أعضاء الهيئة العامة ،لغرفة تجارة عمان واالسرة االقتصادية / إعالن  0

 8ب  مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي االجمالي% 22 4

 8أ  الصناعة الدوائية االردنية األولى عربيا: عيسى .

 0ب  مليار دوالر .023االحتياط االجنبي يتجاوز  2

 0ب  االردن يعاني من سوء السياسات االقتصادية: البنك الدولي 8

 4ب  نسبة االنجاز بالمفاعل النووي االردني للبحوث والتدريب% 0238طوقان  0

 4ب  %01ترتفع " صناعة الزرقاء"صادرات المنشأ من  1
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 4ب  تحليل اقتصادي/ هي أكثر المهن المطلوبة محليا وعالميا " مدير طاقة معتمد" 8

 2ب  يحذر من تداعيات االوضاع بالعراق على االقتصاد الوطني" النقد الدولي" 9

 1ب  تقارير اقتصادية/ مكافحة االموال القذرة  01

 8ب  أشهر 8مليون دوالر في  0930االردن يستورد طاقة كهربائية بقيمة  00
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3 Ministry prepares service guides to enhance public sector performance  1 

10 `Indebtedness will burden future generation of Jordanians`  2 

10 Statistics show 43.5% trade sector’s contribution to GDP in 2013  3 

10 Industrial exports from Zarqa, Mafraq governorates rise by 10%  4 
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