
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 

 41/9/4141األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (41141)  صحيفة الرأي

 4 نجحنا في إيجاد ربيع أردني خاص بنا: الملك 4

 14 مليار دينار إنفاق األردنيين على المطاعم سنويا   4

 14 ارتفاع كميات الخضار تدفع إلى استقرار أسعارها 1

 14 واألردن سادسا  ..  4141بلدا  عربيا  نهاية  49مليون خط خلوي في  19991 1

 11 4991صناعات في المفرق ما زال معطال  منذ عام  1استثمار إلنتاج  1

 11 ارتفاع أسعار العقار في األردن بالربع الثاني 1

 11 وزراء مالية االتحاد األوروبي يتشاورون إلنعاش االستثمارات 7

 

 (41914) صحيفة الدستور

 1  األمانة تغطي احتياجاتها الكهربائية من الطاقة المتجددة العام المقبل 4

 49  تطالب بفتح ساحة جمرك عمان امام المستوردات" تجارة االردن" 4

 49 العواملة يدعو إلنشاء صندوق للتنمية العقارية لتوفير التمويل بتملك المساكن 1

 

 (1147) صحيفة العرب اليوم

 41 أشهر 1فاتورة الرواتب التقاعدية تتجاوز حاجز النصف مليار دينار في  4

 41 الذهب في أدنى مستوياته واألردنيون يترقبون مزيدا من االنخفاض 4

 41 تحليل اقتصادي/  !دعــــوه يعـــمل : صنـــدوق استثـــمار الضمــــان 1

 41 لالستثمار في االسواق االجنبية" الضمان"محفظة افتراضية لــ  1

 41 "بدل المحروقات"الف اسرة من القطاع الخاص تسلمت دعم  411 1

 

 (1111)  صحيفة الغد

 1أ  مليون دينار 11تعد لطرح وثائق ودراسات عطاءات مشاريع سدود بـ " المياه" 4

 7أ  المساعدات االمريكية الجديدة لألزمة السورية  مليون دوالر حصة االردن من 17 4

 41أ  "الباص السريع"تباشر مفاوضاتها مع الفرنسيين الستئناف تمويل " االمانة" 1

 4ب  %11اشغال السيارات السياحية انخفاض معدل  1

 4ب  إضرابات عمال ميناء العقبة تسبب مزيدا من الخسائر: تجار 1

 4ب  تستوضح من الحكومة حول االعفاءات الضريبية" للطاقةالعطارات " 1

 4ب  مناقشة مشروع ضريبة الدخل في مجلس النواب اليوم 7

 1ب  اللجوء السوري والطاقة تحديان يواجهان االقتصاد الوطني": المركزي االردني" 9

 1ب  مليار دينار في أول سبعة أشهر 4.9ودائع القطاع المصرفي تنمو  9
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1 Jordanians say lawmakers `pension benefits bill` provocative, unfair  1 

2 New water projects to supply north with 735 cubic metres per hour  2 

10 Central Bank of Jordan, Palestinian Monetary Authority sign agreement  3 

10 Montenegro chooses Sunadit Joshi as representative to Jordan, Middle East  4 
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