
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 61/9/4162الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (61161)  صحيفة الرأي

 82 القطاع التجاري يحقق مؤشرات نمو جيدة( : تجارة عمان)رئيس  1

 11 القطامين يدعو إلى دعم األردن لمواجهة أعباء الالجئين السوريين 8

 82 استحقاق قانون ضريبة الدخل 3

 81  مليار دينار موجودات البنوك بنهاية تموز 22.44 4

 81 االسطوانات الهندية في العقبة والحكومة لم تعوضنا: العالوين 5

 81 أشهر 1انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين أول % 4.6 6

 82 مليون دينار مستوردات التجار من األلبسة واألحذية لعيد األضحى 11: القواسمي 1

 33 نقابة تجار ومنتجي األثاث تسعى لتطوير المنتج المحلي 2

 33 مليار دوالر حجم اإلنفاق على أمن المعلومات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا: دراسة  9

 58 "النقد الدولي"مع " ضريبة الدخل"تناقش " اقتصادية النواب" 13

 

 (61922) صحيفة الدستور

 19  القطاع التجاري واجه مشكلة تضارب التشريعات وعدم استقرارها: مراد  6

 1  الملك يرد قانون التقاعد المدني 4

 1  شهرا 41النفط يهبط ألدنى مستوى منذ  3

 11  دينار عن كل عامل غير مشمول بالضمان االجتماعي 411تغريم صاحب العمل  2

 11  الشهر الحالي 61الصينية من معرض الصناعات والمنتجات   المرحلة الثانية 4

 19  تنامي حجم السجائر المهربة في المملكة اعاقة للنمو االقتصادي المتوقع خالل العام المقبل: دراسة  1

 19  دينارا للطن1 4ارتفاع سعر الحديد التسلح محليا بمقدار  1

 19  انطالق اعمال المنتدى العربي البريطاني الثاني الشهر المقبل 8

 

 (6333) صحيفة العرب اليوم

 14 العــداد برنامج للتعــليم المالــي فــي المــدارس« المركزي»رئيس الوزراء يوافق على تنسيب  1

 14 مليون يورو مساعدات المانية جديدة لألردن 693 8

 14 من سلة الطاقة الكلية%  64الطاقة المتجددة ستشكل ": الكهرباء الوطنية" 3

 15 مليون دوالر 341توقع مذكرة لبناء مجمع صناعي لألسمدة بـ " الفوسفات" 4

 

 (3131)  صحيفة الغد

 3ب  القطاع التجاري حقق مؤشرات نمو جديدة: مراد 6

 6أ  "الباص السريع"مصدر موافقة فرنسية مبدئية على تمويل مشروع  4

 6ب  دوالر 611بعد انخفاض أسعار النفط دون " دعم المحروقات"توجه حكومي لوقف : مصادر 3

 3ب  مليون دينار استثمار أردني صيني النشاء مجمع صناعي لألسمدة 341 2

 3ب  "السونة"ت القمح مصابة بـ كميات محددة من احدى شحنا": الصناعة والتجارة" 4
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10 Murad points to positive growth achieved by commercial sector  1 

10 Arab-British forum to promote Jordan as regional hub, gateway to many markets  2 

10 JPMC brings Chinese firm on board to upgrade Jordanian phosphate, fertilizer 

industry 

3 
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