
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 51/9/4152االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (51151)  صحيفة الرأي

 1 أيلول 01إرادة ملكية بفض الدورة االستثنائية لمجلس األمة اعتباراً من  1

 11 منتج اقتصادي وسياحي يحتاج إلى موازنة وافية.. البترا 2

 22 وجود قوانين وأنظمة تعثر وإفالس فعالة تساهم في تعزيز البيئة االستثمارية: عكروش 3

 22 مستوى إنتاجية الميناءللحفاظ على ( الحاويات)قيادات مجتمعية تحث موظفي  4

 33 4151تطالب بتمديد قرار السماح بالشطب واالستبدال حتى نهاية " مستثمري المناطق الحرة" 5

 33 خوري يشيد بالعالقات المتميزة بين األردن وغويانا 6

 52 تراجع أسعار العقار في الطفيلة ومعان والعقبة وجرش بالربع الثاني 1

 

 (51920) صحيفة الدستور

 1 ويتراجع عن انتخاب المجلس القضائي" االستثمار"و " استقالل القضاء" يقر " النوب"  5

 1  "المركزي" دينار موجودات مليار . 52 4

 1  صندوق النقد يمدد فترة مراجعته ألداء االقتصاد الوطني 0

 21  دينار بحساباتها البنكية 111تحصر دفع مستحقاتها المالية التي تزيد عن " الضمان"  2

 22  تطالب بالغاء قرار زيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية" المستهلك"  1

 22  ندوة للتعريف بالبيئة االستثمارية في جمهورية مونتينيغرو 1

 

 (6326) صحيفة العرب اليوم

 14 مليار دينار النقد المتداول في السوق األردنية 2.4 1

 14 نسبة السجائر المهربة في اسـواق المملكة%  55: دراسة 2

 14 مليون دينار إلنشاء محطة طاقة لمشروع العبدلي 01 3

 14 مـلـيارات دينار حجـم االسـتثمار فـي قطـاع االسـكان 1: العواملة 4

 15  اليابانية تعتمد االردن مركزا لالنطالق للشرق االوسط" سوموتومو" 5

 15 ارتفاع معدل التضخم % 0.4 6

 

 (0101)  صحيفة الغد

 0أ  مليون دينار منحة فرنسية لتأهيل شبكات مياه الشمال 44.1 5

 4ب  تكبد المخابز خسائر مالية" السونة"استيراد شحنات قمح مصابة بحشرة : مصادر 4

 4ب  ألسعار الغذاء يتراجع ألدنى مستوى في اربع سنوات" فاو"مؤشر  0

 0ب  الحوراني يؤكد أهمية االستفادة من البنك االوروبي لتطوير سوق رأس المال 2
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2 Airport road expansion project in final stages-Halaseh  1 

3 Jordanian to sue lawmakers for granting themselves lifetime pensions  2 
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3 France to fund water projects in northern region  3 

10 Statistics put inflation rate at 3.2% by the end of August 4 

10 Symposium promotes investment opportunities in Montenegro  5 

10 Zarqa’s free zone becomes magnet for international investments  6 
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