
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 13/8/4132االحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (30113)  صحيفة الرأي

 28 4142تدعو لالسراع بترجمة التوجيهات الملكية في إعداد الرؤية التنموية " تجارة عمان" 1

 40 حول دوام الكاتب العدل بمبنى الغرفة: إعالن غرفة تجارة عمان 2

 8 سميح المعايطة/ الناس والخطة االقتصادية  3

 8 القطامين يبحث مع وفد أميركي تطور السياحة 4

 42 فهد الفانك/ وضع مالي غير قابل لالستمرار  5

 42 عصام قضماني/ العقار مثال .. هجرة االستثمار 6

 42 االسبوع الجاري.. مع الشركة االستونية" الصخر الزيتي"ترجيح توقيع اتفاقيات  7

 42 خطة متكاملة لتطوير االداء البريدي في المملكة: سليط 8

 42  "المصفاة"موزعو غاز يلوحون بالتوقف عن شراء االسطوانات من محطات  9

 42 إطالق الخريطة االستثمارية في محافظة المفرق 11

 42 المسلماني يحث رجال االعمال على االستثمار في قطاع السياحة 11

 40 انخفاض ايرادات سوق االتصاالت نتيجة ارتفاع الضريبة الخاصةمليون دوالر  311: هنادة 12

 48 ماليين دينار حجم االستيراد المتوقع لأللبسة واالقمشة واالحذية للموسم الشتوي المقبل 331: القواسمي 13

 28 تباطؤ االسواق يدفع المراكز التجارية لإلعالن عن تنزيالت وعروض لجذب المستهلكين 14

 

 (30948) صحيفة الدستور

 41 القطاع التجاري يؤكد أهمية التوجيهات الملكية بأعداد الخطة العشرية 3

 3  ترجيح تخفيض اسعار المحروقات اليوم 4

 3 4111مليون نسمة الزيادة المتوقعة بعدد سكان العاصمة في  1

 2  دعوة الباحثين عن العمل للتسجيل بالحملة الثالثة للتشغيل: فرصة  8252توفر  2

 44  اطالق خطة االستجابة الموحدة لتقليل اعباء االزمة السورية على الدول المضيفة غدا 2

 44  ال قيود على استيراد الحديد": الصناعة والتجارة "  0

 41 عطاءات حكومية تعيد الحياه لقطاع تكنولوجيا المعلومات" : انتاج"  5

 

 (6118) صحيفة العرب اليوم

 32 تحليل اقتصادي/ هل تتحسن أجور األردنيين خالل السنوات المقبلة ؟  1

 32 مليون دينار خسائر شركات التأمين في النصف االول من العام 5,3 2

 32 نشاط في سوق الذهب المحلية مدعوما بانخفاض االسعار عالميا 3

 32 تستهجن تغيير اسماء مالكي اراض من دون ابالغهم" مستثمري االسكان" 4

 32 تدعو إللغاء بدل الخدمات الجمركية على مدخالت االنتاج الصناعية" صناعة عمان" 5

 

 (1043)  صحيفة الغد

 8ب  غرفة تجارة عمان تدعو لتعاون حقيقي لرسم الخطط االقتصادية 1

 2أ  تطلق خدمة رسائل المخالفات المرورية" االمانة" 2

 2أ  استيراد األغنام واألبقار من رومانياالسماح باستيراد البطاطا ووقف  3
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 31أ  الناصر يؤكد خلو المنتجات الزراعية الطازجة بوادي االردن من الملوثات 4

 31أ  وحدة تكرير المصفاة ستعمل خالل شهرين: الشخشير 5

 3ب  حجم التهرب الضريبي في شارع ابن خلدون الطبيمليون دينار  32: أبو صعليك 6

 3ب  %8ميزانية البنك المركزي ترتفع  7

 3ب  تحليل اقتصادي/ هل تهدر الحكومة اموال دافعي الضرائب؟  8

 8ب  "الغارد"صندوق النقد الدولي يجدد ثقته بـ  9

 8ب  ترعى مشاريع اليجاد فرص متساوية بين الجنسين" الوكالة األمريكية" 10
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3 Hybrid car market picking up sharply over past two years  1 

1 Import of cattle, sheep from Romania banned  2 

2 Future of local ICT industry lies beyond 2G services-executives  3 
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