
             

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

1/9/1202األربعاء   

ةصفحال                                                                                                                                  ( 18503) صحيفة الرأي  

 18 شقة وأرضاً بيعت خالل شهر تموز الماضي 228 1

 18 الطباع: األردن يحتاج قانوناً عصرياً لالستثمار 2

 19 *%40-30البستنجي: تراجع استيراد المركبات للسوق المحلي  3

 19 2021العام مليون دينار ارتفاع اإليرادات المحلية للنصف األول من  795 4

 ي*الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأ

 (-) صحيفة الدستور

 - األردن يـودع الحـظـر 1

 - وزيرة الصناعة: برنامج التعافي يشمل إجراءات جديدة لتحفيز النمو والتنافسية 2

 راإللكترونية لصحيفة الدستو*الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة 

  (6117) صحيفة الغد

 3 رحلة األخيرة من فتح القطاعاتالمملكة تدخل اليوم الم 1

 16 هل تتحقق أهداف قطاع الطاقة؟/ تقرير اقتصادي 2

 16 الحكومة اإللكترونية أساس لتمكين قطاع التكنولوجيا"تجارة األردن":  3

 16 فلسا 20إلى  10تخفيض أسعار المحروقات من  4

 17 اية جديدة نحو تعافي المنشآت االقتصادية/ تقرير اقتصاديإلغاء قيود الحظر.. بد 5

 17 *نصف األغذية في المملكة منتجة محليا 6

 17 دة باإليرادات المحليةمليون دينار زيا 795 7

 د*الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الغ

 يعين الرأ

العالمي لالسواق الناشئة وصناديق االسهم  (MSCIالبنك العربي وشركة مصفاة البترول االردنية والبنك االسالمي ادرجوا على مؤشر )

الثابت. فيما كانت شركة الفوسفات ادرجت أمس على المؤشر العالمي. ويعد ادراج الشركات االردنية االربع وفق خبراء اقتصاديين والدخل 

 يترقية لتصنيف هذه الشركات عالميا ومؤشرا قويا على بداية تعافي االقتصاد االردني وجاذبيته لالستثمار المحلي واالجنب

دولي انذر شركة كبرى متخصصة في صناعة االسفنج والفرشات بضرورة دفع ماليين الدنانير مستحقة عليها البنك العربي االسالمي ال

ات كاقساط متأخرة عن عقارات كانت تعاقدت عليها مع البنك بعقد ايجار منتهية بالتمليك.. البنك هدد الشركة في حال التخلف عن دفع المستحق

 .باللجوء الى المحاكم المختصة

( دينارا.. االرض تقع ٥٥٢٣٢٠ة تملك مصنع كرتون في منطقة ماركا ستباع اراضيها المرهونة لبنك االسكان بالمزاد العلني بقيمة )شرك

 طعليها مبان وهناجر ومصنع رخام وبال

م االئتمانية بما في ذلك بنوك اردنية ابلغت عمالءها انها لن تقوم بطلب اي معلومات شخصية او كلمات مرور خاصة بحساباتهم او بطاقاته

من خالل البريد االلكتروني او الرسائل النصية او وسائل التواصل االجتماعي او اي وسيلة  (OTPكلمات السر التي تستخدم لمرة واحدة )

 ةاخرى.وطالبت العمالء في حال استالمها طلبات مشابهة بتجاهلها وابالغ مراكز اتصالها المباشر
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