
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 41/41/5142  األربعاء
 الصفحة                                                                                                                                  (49361)  صحيفة الرأي

 34  وبافوس القبرصية" تجارة عمان"بحث توقيع اتفاقية بين  1

 56  شهر المقبلالنسور يوعز بسرعة انجاز مشروعي قانوني الموازنة والمؤسسات المستقلة قبل منتصف ال 2

 56 "رياح راجف"اتفاقية لشراء الكهرباء من مشروع  3

 56  تخزين وتوزيع الغاز المسال" البيئة اآلمنة"توافق مبدئيا لمنح " الطاقة" 4

 31  مليون دينار مع نهاية آب الماضي 35329ارتفاع تسهيالت البنوك  5

 31  استثمارات االردنيين في االوراق المالية الشهر الماضيمليار دينار قيمة  623 6

 31  "النقل األخضر"النقل تسعى لتشجيع ثقافة استخدام أنماط : شبيب 7

 34  في العقبة االقتصادية الخاصة" االسواق الحرة"مليون دينار تكلفة المشروع التجاري السياحي لـ  42: المجالي 8

 34  نشرة صندوق النقد العربي للتجارة العربية 9

 29 انخفاض أسعار الخضراوات بعد ظهور بواكير انتاج المحاصيل الجديدة 10

 

 (41353) صحيفة الدستور

 55  القبرصية" بافوس"و " تجارة عمان"بحث توقيع اتفاقية تعاون بين  4

جب غرفة تجارة عمان في خدمة اعضائها وتقديم خدمات جديدة مميزة لهم من منطلق وا/ اعالن غرفة تجارة عمان  5

  "مديرية عمل غرفة تجارة عمان"قامت الغرفة بالتعاون مع وزارة العمل بافتتاح 

4 

 54  شكاوى من رداءة وتهالك حافالت مدارس خاصة": حماية المستهلك" 3

 54  أشهر 3تراجع الذهب من اعلى مستوى في  1

 55  هيئة الطاقة والمعادن تدعو لالستعداد للموسوم الشتوي 2

 55  جتماعيوزيرة النقل تلتقي منظمات ناشطة بمجال العمل اال 9

 

 (1142)  صحيفة الغد

 3ب   "اكسبو ميالنو"القطاع الخاص يحمل هيئة االستثمار مسؤولية ضعف المشاركة االردنية في  4

 4ب  تراجع اجمالي أعداد السياح حتى أيلول% 6 5

 4ب  مليون دينار خسائر قطاع نقل الركاب الخارجي 321: الحمود 3

 4ب   هل ستواصل أسعار النفط انخفاضها؟ 1

 5ب  %2استهالك االسمنت ينخفض  2

 5ب   قطاعا اقتصاديا آخر 21قطاع االسكان يسهم بتشغيل : الحسن 9
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10 ACC chief calls for more Jordan-Cyprus   1 

3 Local, int’l developers to discuss trends in gaming industry at tow-day summit  2 

3 PM calls for completing draft budget in time  3 
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