
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/9/4102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (01101)  صحيفة الرأي

 2 انطالق المرحلة الثالثة للحملة الوطنية للتشغيل 1

 11 نعمل على توفير بيئة محفزة لالستثمار: النسور 2

 22 مليون دوالر 021توقع بناء سعات تخزينية للمشتقات النفطية بقيمة  3

 22 مليون دينار منذ بداية العام 042شركة برأسمال  7241تسجيل  4

 22 االنجاز في ميناء الحاويات يعود إلى مستوياته الطبيعية: القواسمي 2

 22 إيجابي" اإلسكان"في قضية أسهم " الضمان"موقف : الحافظ 6

 22 تبحث المالحظات على قانون ضريبة الدخل" مالية األعيان" 7

 26 مع نواب دور المجالس التشريعية في صياغة السياسات االقتصاديةيبحث " النقد الدولي" 8

 26 تنظم ندوة حول المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص" رجال األعمال" 1

 48 "االستثمار"على " األعيان"توافق " اقتصادية النواب" 11

 48 يؤكد التزامه بدعم التنمية والنمو االقتصادي في المملكة" األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية" 11

 

 (01921) صحيفة الدستور

 2 "العمل عبادة" القطامين يطلق المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتشغيل تحت عنوان  0

 1  الموازنه يجب ان تتسم بالواقعية: وزير المالية  4

 1  ربع مليار دوالر مساعدة لالردن: وزير التنمية البريطاني  2

 17  لقاء الملك باالقتصاديين بث االرتياح والتفاؤل في الوسط االستثماري" : مستثمري المناطق الحرة" 2

 17  ول دور صندوق النقد في السياسات االقتصاديةحلقة نقاشية للنواب ح 7

 11 نهاية العام الماضي% 1.2التسهيالت االئتمانية تنمو بنسبة  1

 

 (6122) صحيفة العرب اليوم

 2 إطالق الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل 1

 14 مليون دينار في النصف األول 21التغيير في اسعار الصرف يزيد المديونية  2

 14 مليون دينار ارتفاع صافي االستثمار األجنبي في بورصة عمان 7,2 3

 14  ولجنة النواب االقتصادية.. قانون ضريبة الدخل المقترح  4

 12 مليون طن مخزون األردن االستراتيجي من مادة القمح 0,14 2

 

 (2121)  صحيفة الغد

 1أ  تعيين مستشار قانوني في الشركات يحميها من اي مخاطر قانونية: خرفان 0

 9أ  للمستثمر االجنبي" بنغازي"على وثيقة تسليم الباخرة توقع " الهيئة البحرية" 4

 0ب  تناقش واقع االستثمارات في المناطق التنموية" السياحة واالثار النيابية" 2

 0ب  "الجزيرة الزراعية"مليون دوالر في  27يستثمر " ستاندرد تشارترد" 2

 0ب  ماليين دينار 01يكد قطاع النقل خسائر تزيد على إضراب عمل الحاويات : الداوود 7

 4ب  عطاءات لتنفيذ مشاريع تقنية خالل عام 01وزارة االتصاالت تطرح  1
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 2ب  مديونية االفراد في المملكة ترتفع أعلى من نمو ثرواتهم": المركزي االردني" 1

 8ب  االردن مركز للجذب السياحي: بلتاجي 8

 8ب  حسن الشوبكي/ كنوز اقتصادية ضائعة وشباب تائهون  9

 

The Jordan Times (11821)                                                                                                                        Page  

1 Spanish-Jordanian coalition to build oil product terminal  1 

2 Queen Rania supports young entrepreneurs at I Know Business awards  2 

2 Senate panel discusses draft income tax law  3 

3 Gov’t expects $300m grant from UAE to expand national grid-Hamed  4 

10 Ensour values Jordan’s economic cooperation with China  5 

10 Korean medical trade delegation begins visit to Jordan next week  6 

 

http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/

