
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17125)

اد الزيت رغم الضغوط 1  5 *الحنيفات: أوقفنا استير

ي األسواق 2
 
" ف ي

ي وجود بطاطا مصابة "بالعفن البن 
 5 الزراعة تنف 

/ د.فهد الفانك 3 ي
 
 24 تصنيف االقتصاد األردن

ي  4 ين 
ورة إيجاد حلول للتهرب الض   25 *الطراونة يؤكد ض 

ي أيلول %28.8"مركز اإليداع":  5
 
ي بقطاع التأمير  ف

 
 25 حجم االستثمار غير األردن

 25 االقتصادي واالجتماعي يعرض جهوده امام "مالية االعيان" 6

7  
ً
ي أكي  مستفيد إقليميا

 
 25 من مساعدات صندوق النقد التقنيةاألردن ثان

 نسمة نهاية الشهر الحالي  10سكان األردن  8
 25 ماليير 

ي المملكة 9
 
كي برامج اإلصالح ف  26 الفاخوري يعرض لمسؤول أمير

 26 خطة لـ "المفرق الصناعية" لجلب استثمارات جديدة 10

ي  %5.4انخفاض الصادرات الوطنية و  0.7% 11
 
 26 أشهر 8ارتفاع المستوردات ف

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18050) ورصحيفة الدست

يبية ستحول دعما للمواطنير   1 : عائدات التعديالت الض  ي
 1 الملف 

وع منطقة اقتصادية بنصف تريليون دوالر تمتد مع االردن ومض 2  1  السعودية: مشر

 1  االوقاف : رسوم مكرري العمرة أو الحج أصبحت نافذة 3

يبة تدعو لإلبالغ عن  4 يبيةالض   1  الممتنعير  عن إصدار فاتورة ض 

: إعادة اقتطاع  5  1  لصالح دعم البحث العلمي  %1الطويسي

 1  العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ صباح الجمعة 6

ي  %25الغزاوي:  7
ي والتقن 

نامج التعليم والتدريب المهن   1 نسبة ازدياد الملتحقير  بي 

كاء من القطاعات االقتصادية 8  17  نظام االبنية ألمانه عمان لم يحظ بموافقة الشر

 

 (3774) صحيفة السبيل

بة جديدة للقطاع 1 ائب عىل مستلزمات اإلنتاج الزراعي ض   5 معنيون: فرض ض 

اكة التجارية بير  األردن والواليات المتحدة 2  6 شحادة يؤكد أهمية الشر

 

 (4466) صحيفة األنباط

يبة والمبيعات" 1  13 تجار األجهزة الخلوية عىل مائدة "الض 

ي وتبادل المعلومات بدول أغاديرمناقشة آليات االستفادة من  2
 
ون  13 الربط اإللكي 

ي بورصة عمان 5.2 3
 
 13 مليون دينار حجم التداول ف

 

 ( 4742) صحيفة الغد

 5أ   ملحس: وجود عدة مناطق جمركية يضيع إيرادات عىل الخزينة 1

ي زيادة الصادرات الزراعية 2
 
 5أ   الحنيفات يبحث والسفير االماران
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ي  5.36غرايبة: األردن يحصل عىل  3
 
 2ب   سنوات 7مليار دوالر لمواجهة أعباء اللجوء السوري ف

" غنيمات: سوء اإلدارة سبب 4 ي ال "النقد الدولي
 3ب  لجوء األردن الفقير والعراق الغن 

ي األردن 289دراسة إقليمية:  5
 
ونية ف  3ب   مليون دوالر حجم التجارة االلكي 

 

 (4149) صحيفة الديار

 1 ( طنا من القمح والشعير 21299استالم ) 1
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1 Saudi Arabia seeks new economy with $500 billion business zone with Jordan, Egypt * 1 

2 New income tax law to support Scientific Research Fund — Tweisi 2 

3 Czech Republic in discussion to open Jordanian embassy  3 

5 Fakhoury, Utah governor discuss cooperation 4 

5 12 plants save JD1.6m in energy cost under resource efficiency programme 5 

5 US-Jordanian business forum discusses future partnership  6 
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