
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/8/4102االحد
 الصفحة                                                                                                                                  (09552)  صحيفة الرأي

 65 تبحث سبل الحد من الشيكات المرتجعة" تجارة عّمان"ندوة حوارية في  1

 8  نعمل على برنامج اصالحي للقطاع الزراعي: الزعبي 2

 28 فهد الفانك/ ما وراء االحتياطي والمديونية  3

 28 عصام قضماني/ البعد االقتصادي لتعديل الدستور  4

 22 مليون دينار 25مشروعا بقيمة  000صندوق تنمية المحافظات يمّول : القضاة 6

 22 "سمارت بورتال"تسير نحو انشاء البوابة الذكية " االتصاالت: "سليط 5

 22 "االزرق"تشرين االول موعدا نهائيا لتقديم عروض استكشاف النفط والغاز في  41": الطاقة" 7

 22 المواد الغذائية عقب حظر روسيا االستيراد من أوروبا وأميركاتقلبات في اسعار : جوابرة 8

 33 الملك وضع تصورا واضحا الداء االقتصاد الوطني في مواجهة تحدياته الرئيسية: اقتصاديون وسياسيون لـ الرأي  2

 65 الهياجنة يطالب بإعادة النظر بقرار رفع أسعار بدالت خدمات المناولة 13

 

 (02540) صحيفة الدستور

 42 تسارع التطورات والمتغيرات يستدعي معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة: خرفان 0

 04 %"88"نصيب الفرد في األردن من المياه دون خط الفقر بـ : الناصر 4

 40 لدعم النقدي اليومالضريبة تبدأ صرف ا 2

 40 ارتفاعات متفاوتة على بعض أصناف الحليب المجفف محليا 2

 40 تؤكد ضرورة اتخاذ االجراءات لمواجهة الحوادث البحرية" النقل" 9

 40 يعقد اجتماعه الرابع 4140مجلس الرؤيا المستقبلية لألردن  2

 44 الصناعة تتعرض لعوائق وقرارات فجائية عبر المنافذ الجمركية": صناعة عمان" 7

 44 تجار وصناعيون يطالبون بإعفاء مدخالت انتاج من الرسوم الجمركية 8

 

 (5313) صحيفة العرب اليوم

  المشكلــة ليــست فــي الكهـــرباء.. القطــاع الصناعــي 1

  آالف دينار 012إيرادات الحكومة من تكرير النفط العراقي تهوي إلى  2

 

 (2202)  صحيفة الغد

 2ب  دعوات للحد من تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة" تجارة عمان" 0

 4أ  مجلس النواب يقر التعديالت الدستورية اليوم 4

 01أ 291ارتفاع عدد المهاجرين المسيحيين من العراق لألردن إلى  2

 00أ  "التشريع والرأي"المسودة تتضمن التعديالت الدستورية وإدارة االنتخابات ومقترحات  2

 00أ  بحث مشروع الباص السريع" االمانة"وكالة االنماء الفرنسية تختتم مع  9

 00أ  حالة تقاعد مبكر جديدة منذ نفاذ قانون الضمان 2511: الصبيحي 2

 04أ  ورشة عمل لغرفة تجارة الزرقاء 7

 02أ  المصري يدعو لثورة بيضاء والشروع بمراجعة شاملة لجميع الخطط والسياسات 8
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 0ب  مليون دينار 4012يرتفع " المركزي"احتياطي الذهب لدى  5

 0ب  الكهربائي أثناء الموجة الحارةترجيح ارتفاع أحمال النظام  01

 2ب  الحكومة باالقتراض" شهية"سداد المديونية حلم بعيد المنال مع استمرار : خبراء 00

 2ب  بتيسير شروط بيع وتبادل مستوردات المصانع" الجمارك"القطاع الخاص يطالب  04

 2ب  العقبة بإعادة النظر بسعر بدل المناوبةنقابة االثاث تطالب حاويات  02

 

The Jordan Times (11807)                                                                                                                        Page  

3 Gov’t invites bids to explore oil, gas in northeastern region  1 

3 Donation drive to rebuild Gaza collects JD265,000 on first day  2 

4 Labour Ministry to process piled up domestic worker applications  3 

10 Homsi urges gov’t to activate protection measures against harmful int’l practices  4 
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