
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 71/9/4172األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (71171)  صحيفة الرأي

 42 تسعى للتعريف بأساسيات إدارة المشاريع وتخطيطها" تجارة عمان" 1

 4 تضع اسس منح جواز السفر للمستثمر": الداخلية" 4

 3 مليون دينار 77ألف تصريح لعامالت منازل بقيمة  53 3

 44 إدارة الموازنة كما يراها الصندوق 2

 44 أين تذهب عوائد الضرائب والرسوم؟ 5

 43 سنوات ماضية 1دراسة أثر الضريبة الخاصة على شركات االتصاالت يتطلب معلومات لـ : سليط 6

 43 مشغل منذ بداية العام 711هيئة النقل البري تنذر  7

 42  مليون دينار اإلنفاق المتوقع على األضاحي هذا العام 11ال ارتفاع على األسعار و : جوابرة 8

 42 ألف طن الصادرات من الخضار والفواكه الشهر الماضي 12 9

 42 المملكة الرابعة عالمياً في تصدير البندورة": العمل الدولية" 11

 45 يسـتدعي تصفيتهـا ما لم تقرر الهيئة العامة غير ذلك" الملكية"قانونياً الوضع المالي لـ ": إرنست ويونغ" 11

 45 شراء خدمات ترويج استخدام السخانات الشمسيةتعيد طرح عطاء " الطاقة" 14

 45 توقع مذكرة تفاهم لتدريب خبراء اإلعسار والتعثر المالي" مراقبة الشركات" 13

 46 توقيع مذكرة تفاهم حول اتفاقية مبادلة الدين الفرنسي لتمويل مشاريع تنموية 12

 46 أبو حلتم رئيساً لجمعية شرق عمان الصناعية 15

 22 شهادة مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية منذ بداية العام 7751منح : الزبن 16

 

 (71923) صحيفة الدستور

 1  التقاعد المدني قريبابقانون " الدستورية" الحكومة تستفتي  7

 17  مليار دينار التسهيالت البنكية حتى نهاية حزيران الماضي 7997 4

 18  مليون متر مربع نهاية تموز 191مساحة البناء المرخصة في المملكة ترتفع الى  5

 18  اسما تجاريا 529تعتزم شطب " الصناعة والتجارة"  2

 18  الحمصي ممثال ألصحاب العمل في منظمة العمل العربية 3

 

 (6131) صحيفة العرب اليوم

 12 نهاية العام" المركزي"و " البنوك"لجان حكومية تفرغ من دراسة تعديل قانوني  1

 12 استثمارات مشتركة في األردن لتنفيذ مشروعات إسكانية كبرى 4

 12 من خالل البريد 4173تسليم دعم بدل المحروقات في  3

 15 مليار دينار ذمم مستحقة لمصفاة البترول على مؤسسات ودوائر حكومية 7,2 2

 

 (5151)  صحيفة الغد

 1ب  "إدارة المشاريع"حول " تجارة عمان"دورة في  7

 4أ  اتفاقية الغاز ترهن االدارة االردنية بيد اسرائيل وتعطيها الحق بالتحكم بالطاقة المحلية: نقابيون وخبراء 4

 9أ  االنتهاء من تنفيذ مشاريع قطاع التكييف والتبريد قبل نهاية العام المقبل: الشخشير 5
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 71أ  في العقبة 2شركات التخليص تنفذ وقفة احتجاجية ثالثة على نقلها لساحة  2

 77أ  مليون دينار 23االردن يصدر خضراوات إلى أسواق الخليج بقيمة  3

 74أ   يعزز التعاون االقتصادي االردني المصري" نويبع الجديد"مشروع : محلب  1

 7ب  مليون يورو من االتحاد االوروبي تنفيذ استراتيجية التمويل المايكروي 53 1

 4ب   مستوردو حديد يعتزمون اللجوء للقضاء احتجاجا على فرض رسوم اضافية 1

 1ب  رق االوسط وشمال افريقياتكثف استثماراتها في الش" التمويل الدولية" 9
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1 US to fund 5-year, $140m plan to support basic education  1 

2 Princess Alia inaugurates alternative energy project  2 

3 Fruit, vegetable exports up by 21 per cent in August  3 

10 Korean medical trade delegation holds meetings in Amman  4 
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