
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 81/9/4182الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (81189)  صحيفة الرأي

 02 تعقد ورشة عمل حول مصادر الطاقة المتجددة" تجارة عمان" 1

 1                            األردن حاضنة آمنة لالستثمارات: الملك 0

 4 "المدعومة"السماح لمربي المواشي بتصدير الخراف  3

 8 المستشفيات الخاصة تعتبر تعديل نظامها مواكبة للتطور 4

 12 دراسة توصي بتعزيز االستثمار في نظم وتكنولوجيا المعلومات 5

 11 %9,1الخارجية لنهاية تموز بارتفاع مليار دينار إجمالي اإليرادات المحلية والمنح  8,1 6

 11 األردن وأميركا تستحوذان على أعلى نسبة من صادرات الشركات الفلسطينية 7

 11 التسهيالت االئتمانية في تموز تواصل الصعود ألعلى مستوى في تاريخها 8

 01 مليار دينار نهاية العام 2.4الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء غير مسبوقة وستصل إلى : حامد 1

 36 الوزارة ال تغفل عن دراسة أي مطلب للمستثمرين في القطاع: وزير الزراعة 12

 

 (81921) صحيفة الدستور

 1  من الناتج المحلي دون الكهرباء% 18الدين العام : طوقان  8

 1  فقط من االردنيين يدفعون ضريبة الدخل% 4: النسور  4

 5  تقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص  مالية االعيان 8

 7  ع ومئات الشاحناتاالضرابات في ميناء حاويات العقبة كدست البضائ 2

 17  لجنة نيابية تقر مشروع قانون معدل للطاقة المتجددة 5

 18  اتحاد الغرف العربية يكرم ابو غزاله لتكريسه مفهوم المسؤولية االجتماعية 1

 18  تجارة االردن تبحث العالقات االقتصادية االردنية التايوانية 4

 

 (6230) صحيفة العرب اليوم

 14 أشهر 6مليون دينار خالل  2,09خسائر الملكية األردنية ترتفع إلى  1

 14 ندرس مقترحات قطاع االتصاالت بما يخدم المواطن والشركات والحكومة: سليط 0

 14 مليار دينار الخسائر المتوقعة للكهرباء الوطنية العام الحالي 8,25 3

 15 مليار دينار ديون األردنيين المستحقة للبنوك وشركات التمويل 067 4

 15 استعداد أردني إلعادة التيار الكهربائي في قطاع غزة 5

 

 (8189)  صحيفة الغد

 1ب  مشاريع الطاقة المتجددة بديل مساعد عن المصادر التقليدية: عليان 8

 4أ  يؤجل مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لفقدان النصاب" النواب" 4

 8ب  قطاع النقل العام يعاني ضعف تخطيط وقلة مشاريع: خبراء 8

 1ب  مليار دينار صادرات المملكة منذ بداية العام 4,1 2
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10 ACC vice president calls for more trade between Jordan and Taiwan  1 
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1 Electricity company’s losses expected at JD1.45b by year-end  2 

2 Tourism sector registers improvement in first eight month of 2014  3 

2 Lower House session on income tax bill adjourned for lack of quorum  4 

3 1.800 megawatts of renewable energy projects to be connected to grid by end of 2018  5 

3 Senate panel approves public-private partnership bill 6 

10 Toukan attributes high indebtedness to financing NEPCO’s cumulative deficit  7 

10 Amman Chamber of Industry reveals slightly higher exports during 8 months  8 
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