
               

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

30/8/1202االثنين   

الصفحة                                                                                                                                   (18501) الرأيصحيفة   

 3 األعيان يقر الكسب غير المشروع وملحق بقانون الموازنة 1

 18 %2-1.5توقع اخفاض أسعار المحروقات من  2

 18 %80موجة الحر ترفع وتيرة الطلب على أجهزة التبريد  3

 18 2022انخفاض معدل التضخم في عام  2% 4

 18 *مليار دوالر حاجة األردن الستثمارات البنية التحتية 81 5

 21 2030انخفاض نسبة مساهمة النفط في خليط الطاقة للعام  6

 21 *حماية المستهلك تثمن قرار الحكومة إلغاء كافة اشكال الحظر 7

 ي*الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأ

 (-) صحيفة الدستور

 - الملك يـوجـه الحكومـة التخــاذ إجـراءات واضحـة وسريعة يلمس أثرها المواطن والقطاع الخاص 1

 - ـدوة أردنـيـة مكسيكيـة لتعـزيــز فرص العمل والتجارة بين البلديـنن 2

 - الطلب على الزي المدرسي ضعيف«: صناعة األردن» 3

 -  التعافي االقتصادي والشمولية االقتصادية أولويات الحكومة في صيفها اآلمن 4

 ربر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستو*الخ

  (6115) صحيفة الغد

 16 حوامدة: تعزيز الرقمنة يدعم النمو االقتصادي 1

 16 لجنة تدرس تبسيط إجراءات "الدعم مقابل التصدير" 2

 د*الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الغ

 يعين الرأ

أشخاص )اشترت منهم أرضاً( بضرورة  ٥األراضي ومدير تسجيل أراضي جنوب عمان ونقابة المهندسين االردنيين أنذرت مدير عام دائرة 

قطعة االرض المباعة لها اضافة إلى الرسوم التي دفعت لدائرة  تسديد المبالغ التي دفعت دون وجه حق وتمثل قيمة النقص الحاصل في

قطعة  ٢٠١٨محاكم المختصة. وكانت نقابة المهندسين اشترت في يوماً وخالف ذلك سيتم اللجوء إلى ال ١٥األراضي عن فرق المساحة خالل 

الف دينار للدونم الواحد لكن بعد قيامها بمعاملة أولية إلفراز االرض ظهر اختالف ٢٠بواقع  ٢(م١١٠٤٤٣ب عمان بمساحة )ارض في جنو

 ”.٢(م٥٠٠٨بالمساحة ونقص بمقدار )

( كغم ٦٠٠٠الشونة الشمالية الزراعية يوم غد بالمزاد العلني.. المحاصيل هي الحمضيات )وزارة الزراعة أعلنت انها ستبيع محاصيل محطة 

 .( كغم٧٠٠( كغم وجوافة )٥٠٠وزيتون )

 .وزارة الثقافة تنوي إنشاء مبنى جديد لمنتدى البقعة الثقافي. الحكومة طرحت عطاء المبنى الذي سيقام في مخيم البقعة
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