
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 00/4102/ 01االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (06161)  صحيفة الرأي

 2 النسور يبدي ترحيبه بمزيد من االستثمارات الصينية 1

 25 مليار دينار حجم االستثمارات المستفيدة من قانون االستثمار لنهاية الربع الثالث 0,0 2

 25 نظام أمريكي لضبط التهرب الضريبي يقلق األردنيين لخرقه الخصوصية 3

 25 بالمئة 42ارتفاع الطلب على المالبس الشتوية : القواسمي 4

 25 تجار الزرقاء يطالبون بإنهاء تعدد الجهات الرقابية 5

 26 نمواً ملحوظاً وزيادة بعدد المشاريع خالل العام الجاريقطاع المقاوالت شهد : الطراونة 6

 26 أبو غزالة عرض آفاق االقتصاد العربي في ظل األزمات الراهنة 7

 27 ال أعباء أو ضرائب إضافية على المواطن العام المقبل: وزير المالية 8

 28 العقلة رئيساً لهيئة االستثمار 9

 48 إجراءات مراقبة سقف مبالغ االستيراد لحملة بطاقة المستوردتعمم " الدخل والمبيعات" 11

 48 طناً من اللحوم منذ بداية العام لمخالفتها الشروط الصحية 676مسالخ األمانة تتلف  11

 

 (06116) صحيفة الدستور

 1 "االعيان" ومحادين عضوا في " العقبة الخاصة" الملقي رئيسا لمجلس مفوضي  0

 11  أشهر 1نسبة النمو في الدخل السياحي خالل % 6.6 4

 17 %02تراجع الطلب على االسمنت محليا بنسبة  3

 17  طلب متزايد على الدينار االردني 2

 

 (6162) صحيفة العرب اليوم

 14 مليار دوالر العام المقبل 0.72إلصدار سندات يورو بقيمة الحكومة تخطط  1

 14 دينارا متوسط الرواتب التقاعدية في األردن 361: الروابدة 2

 15 وتطالب بتمديد اإلعفاءات,, " هايبرد"ألف سيارة  06تخلّص " المناطق الحرة" 3

 15 انطالق منطقة حرة عامة في مطار الملكة علياء 4

 

 (3661)  صحيفة الغد

 6أ  في العقبة لتصدير النفط العراقي" مصفاة"النسور يبحث مع عالوي امكانية انشاء  0

 0ب  من احتياجات المملكة النفطية% 23الصخر الزيتي في مراحلها االولى توفر اتفاقيات  4

 4ب  الشهري ألسعار الغذاء" الفاو"استقرار مؤشر  3

 6ب  معرض تركي لالستثمار العقاري بعمان 2
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1 `IMF-proposed new taxes rejected, alternatives given`  1 

2 Majority of SSC pensions going to early retirees-Rawabdeh 2 

3 Mulki named ASEZA chief; Mahadin appointed as senator  3 

10 Industry chief urges smooth operations at Aqaba Container Terminal  4 
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