
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/9/4102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02141)  صحيفة الرأي

 72 يطلقان حملة توعية بالدفع اإللكتروني" المركزي"و " تجارة عمان" 1

 11 حيحغير ص" التقاعد المدني"في " النواب"الحديث عن تآمر الحكومة على : النسور 7

 72 فهد الفانك/ الرؤية العشرية في البحر الميت  3

 72 تشرين الثاني المقبل 01مؤتمر وطني لحماية المستثمر يلتئم في : الحاليقة 2

 72 %3 – 4توقعات بخفض أسعار المشتقات النفطية بنسبة  2

 72 تسّرع تحميل الحاويات" الجمارك"تعليمات : القواسمي 6

 76 البنك العربي سيستأنف قرار محكمة نيويورك بشكل فوري 2

 21 من قيمة األوراق المالية بالقطاع البنكي آب الماضي% 21االستثمار غير األردني يحوز  1

 21 نقطة تحول في البيانات اإلحصائية الوطنية" 4101تعداد : "الزعبي 9

 

 (02913) صحيفة الدستور

 2 الفلسطينيين بكلفة سنوية تقدر بمليار دوالراالردن اكبر مضيف لالجئين : جودة 0

 2 توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين االردن وفلسطين بمجال الزراعة 4

 12 مليار دينار موجودات البنوك االردنية في فلسطين لنهاية حزيران 2.4 3

 11 منتصف العام المقبل ولجنة وطنية إلعادة هيكلة جميع الخطوط" الباص السـريع"البدء بتفيذ : شبيب 2

 72 بعثة تجارية بريطانية تختتم زيارتها لألردن 1

 

 (2132) صحيفة العرب اليوم

 12 تشرين الثاني المقبل 01المؤتمر الوطني لحماية المستثمر يلتئم في  1

 12 مؤتمر العقبة األول للتشغيل يوفر الفي فرصة عمل 7

 12 تحّمل خسائرها إلى االضطرابات بالمنطقة" الملكية االردنية" 3

 12 مليار دينار تداوالت شركات الصرافة العام الماضي 8,01 2

 

 (3221)  صحيفة الغد

 8ب  حول الدفع االلكتروني" المركزي"و" تجارة عمان"حملة مشتركة بين  0

 01أ  مجلس النواب يقر الئحتي المكلفين والمعفيين من ضريبة الدخل 4

 04أ  تضخم مشكلتي الفقر والبطالة يسهم بالجنوح نحو االرهاب: الفايز 3

 4ب  الضفة الغربية يوميا  طن اسمنت الى 211المملكة تصدر  :البنا 2

 4ب  الغاز الطبيعي ضروري لضمان استدامة الطاقة في االردن: "شل" 1

 3ب  فرصة ثمينة لجذب االستثمارات التركية الى االردن" الموصياد"مؤتمر : مصري 2

 8ب  وفد تجاري كوري يستطلع الفرص االقتصادية في المملكة 1
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3 Deputies endorse amended renewable energy bill  1 
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3 Engineering sector needs public, private support- association  2 

10 UK trade mission explores opportunities, partnerships in Jordan  3 

10 Ericsson report ranks Jordan among MENA’s highest rates of ICT services  4 

10 Korean trade delegation holds meetings in Amman  5 

10 NAIP mobilises for `intense dialogue’ on increasing investments in Jordan  6 
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