
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 52/8/5102االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (02552)  صحيفة الرأي

 52 تعقد جلسة تثقيفية حول دليل قواعد حوكمة الشركات" تجارة عمان" 0

 5 استقرار االردن ومنعته نتاج وعي المواطن والحرفية االمنية: الملك 5

 6 كلفة االنفاق الصحي على الالجئ السوري ثالثة أضعاف االردني: الكردي 3

 03 للتنمية ولها انعكاسات سلبية على االقتصادأزمات السير معطلة : خبراء 2

 02 مشاريع زراعية بالقرب من نهر االردن 2

 55 عصام قضماني/ تجريب الحلول المالية  6

 53 مليار دوالر سنويا خسائر الشركات العالمية من الجرائم االلكترونية المنظمة 811: سليط 7

 53  تواصل مناقشة قانون ضريبة الدخل" اقتصادية النواب" 8

 53 انخفاض الطلب على المشتقات النفطية 5

 52 التدقيق في المحافظة على المال العامالبراري يؤكد أهمية دور لجان  01

 52 تدعو لتطوير وحماية المنتج الوطني" تجار ومنتجي االثاث" 00

 22 "مجمع عمان"مليون دينار لتشغيل خطوط جديدة وتأهيل  2.2تخصيص : هيئة النقل 05

 

 (06555) صحيفة الدستور

 08 جلسة تثقيفية حول دليل قواعد حوكمة الشركات 1

 07 5102مليار دينار موازنة الدولة المقدرة للعام  8,2 2

 07 حتى نهاية حزيران الماضي" المركزي"مليار دينار موجودات  02,5 3

 07 ميجاواط العام الحالي 3823القدرة التوليدية ستتجاوز : وزير الطاقة 4

 05 ارتفاع محدود للرقم القياسي ألسعار األسهم في تعامالت متوسطة 5

 05 تطلق برامج تدريبية نوعية لتطوير القطاع الصناعي" صناعة عمان" 6

 

 (6102) صحيفة العرب اليوم

  في األردن« صخر زيتي»مليار طن  07: الزيود 0

  في الربع الثاني%  0.7أسعار األصول العقارية ترتفع  5

  اشهر 0مليون دينار رؤوس أموال الشركات في المملكة خالل  111 3

  % 07اعفاء مؤسسات حكومية من غرامات تأخير سداد اشتراكات الضمان بنسبة  2

 

 (3602)  صحيفة الغد

 8ب  تعقد جلسة تثقيفية حول دليل قواعد حوكمة الشركات" تجارة عمان" 0

 05أ  آالف فرصة عمل في المفرق 01الالجئون السوريون يستحوذون على  5

 0ب  على جذب االستثمار االجنبي وتوطينه داخل االردنالطروحات الملكية تؤكد : خبراء 3

 5ب  مليون دينار االنفاق على الزي والحقائب المدرسية 08": تجارة االردن" 2

 5ب  أشهر 6سلع أساسية يغطي متوسط استهالك  7مخزون المملكة من  2

 3ب  الل النصف االولمليون دينار العجز المالي في الموازنة العامة خ 322 6

 8ب  ماليين دينار 2تصادق على رفع رأسمال الشركة الى " االلبسة االردنية" 7

 

The Jordan Times (11808)                                                                                                                        Page  

5 Cabinet endorses $18 million grant deal for refugee host communities  1 
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