
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 82/9/8102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (02189)  صحيفة الرأي

أم )ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وموظفوها المرحومة بإذن هللا تعالى الحاجة فادية القصيباتي  1

زوجة المرحوم سامي مصطفى خرفان وزوجة خال النائب األول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان السيد ( مصطفى

 غسان خرفان

74 

 03 غرفة تجارة عمان/ اعالن دورات تدريبية  2

 1 مليون دينار في البحر الميت 011مشاريع استثمارية بـ  0

 5 تنقل سوق الجمعة في العبدلي إلى رأس العين" األمانة" 7

 03 نهاية العام" البنوك"و " المركزي"االنتهاء من تعديل  5

 03 مليون عدد اشتراكات الهاتف الخلوي لنهاية حزيران 0101 6

 03 تصدر تعليمات تنظيم قطاع اسطوانات الغاز البترولي المسال" الطاقة" 4

 03 عشرات الحاويات عالقة منذ أيام في ميناء العقبة: تجار ألبسة 8

 01 مليون طن منذ تموز الماضي 02اإلنتاج العلمي من الحبوب يرتفع ": فاو" 9

 

 (02962) صحيفة الدستور

 1  "ضريبة الدخل" يكثف جلساته القرار " النواب"  0

 8  اللجنة العليا المشتركة االردنية الروسية تجتمع في تشرين الثاني المقبل 8

 14 دينارا 861و  036اسعار االضاحي بين  3

 18 تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن إلكترونيا يضمن نتائج عالية الجودة: الزعبي 2

 18  يطالب ببناء محطة حاويات مستقلة بميناء العقبة" تجارة االردن" رئيس  6

 19 تدعم مهرجان الفكر الجديد" تجارة االردن"  2

 

                                                   (6308)صحيفة العرب اليوم 

 17 تحليل اقتصادي" / برنت"دوالر لنفط  133الدعم النقدي في مواجهة حاجز الـ  1

 17 أشهر باالسواق المحلية 8والقل في " 21"سعر غرام الذهب  2748 2

 17 2314كميات من الغاز ستتدفق على المملكة عام : وزير الطاقة 0

 15 "الطاقة"االضطرابات واالقليمية وسندان القطاع الصناعي بين مطرقة  7

 15 آخر موعد لصرف بدل المحروقات الخميس المقبل 5

 

 (3229)  صحيفة الغد

 0ب  سنوات 2مليارات دوالر مساعدات سعودية لألردن في  3: صندوق النقد 0

 0ب  أشهر 1في % 3بالعمالت االجنبية تنخفض الودائع  8

 8ب  اللجنة التوجيهية للتمويل الميكروي تستعرض أبرز أولويات القطاع 3

 

The Jordan Times (11837)                                                                                                                        Page  

- ACC chief holds talks with Bangladeshi, South African ambassadors 1 

- ‘It takes less red tape, more funds to encourage homeowners to go solar’  2 
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