
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 52/9/5102األحد 
   الصفحة                                                                                                                                 (02161)  صحيفة الرأي

   26 تبحث تعزيز التبادل التجاري مع اسبانيا وهنغاريا(: تجارة عمان) 0

   62  دورات تدريبية/ اعالن غرفة تجارة عمان  5

   5 ال قلق من المنتجات الزراعية المستوردة من مصر(: الغذاء) 6

   65 فهد الفانك. د/ البنك المركزي هو الحل؟  6

   66 مطالب بوقف استيراد الدجاج المجمد لحماية القطاع المحلي 2

   66 يؤرق المستثمرين ويقود جهود جذب االستثمار.. االعتداء على المصانع  2

   66  نسبة االردنيين المقترضين من البنوك ومؤسسات التمويل% 01 1

   

   (01225) صحيفة الدستور

   22  تبحث تعزيز التعاون االقتصادي مع اسبانيا وهنغاريا" تجارة عمان"  0

   1  منافسة ساخنة على رئاسة النواب وترجيح إعادة تشكيل األعيان 5

   1  تطالب بتشكيل لجنة للتحقيق بعدم تطبيق قرار تخفيض أسعار المطاعم الشعبية" المستهلك"  6

   1  الحكومة ستتحمل جزءا من اشتراكات التأمين الصحي مع أصحاب العمل والعمال" : الضمان"  6

   1  يطالب بالتحقق من صحه تلوث الخضار والفواكه المصرية" االتحاد العربي للمستهلك"  2

   6  تطلق استراتيجية تسويقية للسياحة العالجية" المستشفيات الخاصة"  2

   22  ضرورة تحفيز قطاع االسكان وتخفيض رسوم نقل الملكية: العمري للدستور  1

   

   (6622) صحيفة الغد

   6ب   وفد اقتصادي يزور مدريد تشرين الثاني لبحث سبل تفعيل االتفاقيات الثنائية: مراد 0

   2أ   مجلس أعيان جديد وإعادة تشكيل حكومة الملقي قبل نهاية األسبوع 5

   01أ   مليون دينار 211خسائر قطاع الشاحنات تتجاوز : الداوود 6

   0ب   الشركات المساهمة المتعثرة تواجه خياري التصفية أو االندماج: مصادر 6

تحليل / أثر تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية في المصارف التجارية على قرارات المستثمرين في بورصة عمان  2

 اقتصادي

 0ب 
  

   5ب   أرقام االقتصاد االردني أفضل من المؤشرات المستهدفة: سيريسوال 2

   6ب   توقع ارتفاع مستوردات األلبسة الشتوية مع توجه الحكومة لخفض الجمارك 1
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5 Gov’t to contribute up to 4.5 per cent to SSC health insurance  1   

6 ‘Sky is the limit’ for India-Jordan ties — investment commission chief  2   

6 JFDA says no cause for concern over safety of Egyptian produce  3   

6 Private Hospitals Association launches medical tourism marketing strategy  4   

01 Korean trade delegation explores business prospects in Jordan  5   
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