
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/9/2102االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (02121)  صحيفة الرأي

 84 مطالب بتعزيز تواجد المنتجات األردنية باألراضي الفلسطينية 1

 3 الملك يبحث مع شواب آليات التعاون المستقبلي مع المنتدى االقتصادي العالمي 2

 7 يقر قوانين استقالل القضاء واألحداث والشراكة" األعيان" 3

 7 توجه حكومي بعمل تأمين صحي لكافة المواطنين 8

 28 عصام قضماني/ عالقة غامضة  5

 26 2101مليار دوالر عوائد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في  2,2 6

 26 تعرض فرصها االستثمارية في دبي" العقبة الخاصة" 7

 26 شركات التخليص تطالب بتحسين الخدمات في جمرك العمري 4

 26 وتحسين نتائجها المالية" الناقل الوطني"البدء بتنفيذ خطة إلعادة هيكلة : اللوزي 9

 27 في تموزمليار دينار الرصيد القائم للدين العام الخارجي  7,,, 11

 27 ال إجراءات تصعيدية تلحق الضرر بأداء ميناء الحاويات: عاملون في الموانئ والتخليص 11

 84 ارتفاع الطلب على الدينار والحواالت الواردة منذ بداية األسبوع الحالي: صرافون 12

 84 2102نسبة ارتفاع أعداد األغنام خالل الجولة األولى في عام % 00,1 13

 

 (02971) صحيفة الدستور

 17  مطالبة بزيادة تواجد المنتجات االردنية في السوق الفلسطينية 0

 1 "ضريبة الدخل" جدل نيابي يرجئ التصويت بشان شمول بيع العقارات بـ  2

 17  الصغيرة والمتوسطةاطالق المشروع اإلقليمي لتنمية صادرات المشاريع  1

 14  القطاع التجاري يطالب بمعالجة سريعة لمشكالت ميناء الحاويات 2

 14  وفد ملتقى رجال االعمال الفلسطيني االردني يبحث أوجه التعاون مع نظرائهم في اربد 7

 

 (6138) صحيفة العرب اليوم

 - مطالبة بتعزيز تواجد المنتجات األردنية باألراضي الفلسطينية 1

 18 أشهر ,نصف مليار دينار انفقها األردنيون على السفر للخارج في  2

 18 "بدل المحروقات"من مستحقي دعم %  08الضريبة تسلم  3

 18 تحليل اقتصادي/  أولوية لصناعة المستقبل.. تحديث السياسة الصناعية األردنية 8

 15 أالوراق المالية تستقبل اول طلب لطرح الصكوك اإلسالميةهيئة  5

 15 مليون دينار 21ذمم شركات توزيع الكهرباء تتجاوز الـ  6

 15 مليون يورو 07ألمانيا تدعم قطاع المياه بـ   7

 

 (1221)  صحيفة الغد

 1ب  وفد فلسطيني يدعو لتعزيز تواجد المنتجات االردنية في فلسطين 0

 1أ  رئيس المنتدى االقتصادي العالمي في نيويوركالملك يلتقي  2

 9أ  يحتالن جلسة النواب" قانون ضريبة الدخل"و".. ذهب عجلون" 1
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 01أ  ترفع الحظر عن استيراد الدواجن من هولندا" الزراعة" 2

 2ب  تجار االلبسة يعولون على عيد االضحى إلنعاش الحركة التجارية 7

 1ب  خبراء نفط وغاز يطالبون بوضع استراتيجية وطنية الستكشاف االردن بشكل أوسع 2

 2ب  مليار دوالر مع االردن 07صفقة الـ : تسرق الغاز الطبيعي إلقليم غزة البحري" اسرائيل" ,

 2ب  %,.2عجز الميزان التجاري يرتفع خالل السبعة اشهر االولى  1

 

The Jordan Times (11832)                                                                                                                        Page  

2 Deputies continue deliberations over income tax bill  1 

3 Stealing electricity is abuse of public funds-PM  2 

3 Senate endorses judiciary, juveniles and public-private partnership bills  3 

10 JEDCO launches Development of SMEs Exports through Virtual Market Places  4 

10 ASEZA delegation participate in Silk Road International Conference  5 

10 South Korean trade delegation arrives today  6 

10 Indian business team meets Jordanian counterparts  7 

10 Royal Jordanian falls victim to regional unrest, competition, high fuel prices  8 
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