
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 92/9/9102االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (02161)  صحيفة الرأي

 2 مهنة مغلقة أمام العمالة الوافدة 02": العمل" 0

 66 ترفض تخفيض تعرفة الكهرباء الليلية للمصانع" الطاقة" 9

 66 منافذ جديدة إلزالة العراقيل أمام حركة النقل: حتاحت 6

 64 مناظرة تناقش مدى خدمة االستثمارات األجنبية في االقتصاد األردني 4

 64 تفعيل فريق إدارة األزمات للتخليص على البضائع الواردة عبر الميناء": العقبة الخاصة" 1

 61 آليات لتطبيق الخطط االقتصادية الموضوعةخبراء يطالبون الحكومة بوضع  2

 

 (06420) صحيفة الدستور

 0 من عدد السكان% 61استقباالً لالجئين وبنسبة األردن من أكثر الدول : النسور 0

 90 %91مستثمرو قطاع االسكان يحتجون على رفع نسبة الضريبة على األرباح إلى  9

 90 تدعو المكلفين لالشتراك واالستفادة من مزايا خدمات الحكومة االلكترونية" الضريبة" 6

 99 بحث آلية تقديم الدعم الفني للمملكة لمتابعة مخرجات مؤتمر لندن للمانحين: وزير التخطيط 4

 96 من فرص العمل الحالية% 69االستثمار األجنبي في األردن أوجد : الحاليقة 1

 96 والتنمية االقتصاديةبحث التعاون بين اتفاقية اغادير ومنظمة التعاون  2

 

 (4016)  صحيفة الغد

 2أ   مليار دوالر سنويا حجم الفجوة التمويلية في االردن لألعوام الثالثة المقبلة 9.6: الفاخوري 0

 8أ   محدودية الصادرات للخليج سبب النخفاض أسعار الخضار: أبو حماد 9

 2أ   يشل الحركة بمرافق الميناء وقطاع الشحن بالعقبة" التخليص"إضراب  6

 0ب  "أميركا"االردن يسعى الن يكون اتفاقية الشراكة مع االتحاد االوروبي مماثلة لـ : الور 4

 9ب   في إقرار قانون لحماية المستهلك" التلكؤ الحكومي"عاما من  08 1

 9ب  توقعات بانخفاض أسعار المالبس وسط استعداد تجار لموسم الصيف 2

 9ب   الفايز يؤكد ضرورة تهيئة أبناء المجتمع للدخول في سوق العمل 6

 6ب   منذ بداية الشهر الحالي% 9.9يتراجع " برنت" 8
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