
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 29/9122/ 92االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (21221)  صحيفة الرأي

 5 تعليمات تمنع استخدام األكياس البالستيكية غير القابلة للتحلل 1

 1 "المعامالت اإللكترونية"تقر مواد بـ " النيابية المشتركة" 2

 92 ترجح تخفيض سعر أسطوانة الغاز المنزلي أكثر من دينار" المالية النيابية" 3

 92 من البضائع والمركبات لنهاية تموز" الحرة األردنية"مليار دينار صادرات  2.2 4

 92 خبراء متفائلون بحجم النشاط االستثماري بالبورصة العام المقبل 5

 92 العمل على زيادة االستثمارات في قطاع النقل ضمن الخطة العشرية: شبيب 6

 95 %5-2رفع أسعار الكهرباء سيدفع أسعار المواد الغذائية إلى االرتفاع : الجوابرة 7

 22 األردن وكازاخستان يبحثان سبل التعاون االقتصادي المشترك 8

 

 (24125) صحيفة الدستور

 2 التصور المستقبلي لالقتصاد اطاللة ورؤية تنبؤيه: رئيس الوزراء 2

 3  قانون ضريبة الدخل أمام األعيان غدا 9

 4 العقبة تحتاج النطالقة جديدة لتحقيق الرؤية الملكية والهدف من انشائها: النسور 2

 6 "قانون الرقابة على الغذاء"تواصل مناقشة " الصحة النيابية" 2

 6 تناقش معوقات ومشاكل قطاع السياحة" السياحة النيابية" 5

 18 ألف عامل أردني عاطل عن العمل 211ألف عامل وافد مقابل  411: الوزني 1

 11 استقرار أسعار اللحوم المستوردة في السوق المحلي 4

 11 9122تبدأ مطلع الشهر المقبل باستقبال البيانات المالية للشركات عن السنة المالية " مراقبة الشركات" 1

 

 (1122) صحيفة العرب اليوم

 14 إجمالي الودائع بالعمالت األجنبية في األردنمليون دينار انخفاض قيمة  244 1

 14 "بدل المحروقات"يبدي استعداده لتسليم " البريد األردني" 2

 14 حماية المستهلك تدعو الحكومة الى تخفيض اجرة النقل العام 3

 14 شهرا 22في بورصة عمان خالل مليار دينار حجم التداول  2.2 4

 15 9122ماليين نسمة عدد سكان األردن بنهاية  4: البنك الدولي 5

 15 9122مليون دوالر خالل  511المناطق الحرة تستقطب استثمارات بقيمة  6

 

 (2421)  صحيفة الغد

 9ب  نقابة تجار األثاث تدعو االعيان لرد قانون الضريبة 2

 2أ  لن نسمح بان يكون مشروع المنطقة االقتصادية ضعيفا: الملقي 9

 2أ  9125مليون دينار في  991دوالرا يقلص اإلنفاق الحكومي بمقدار  11عند تراجع النفط  2

 4أ  تراجع الطلب على الشوكوالتة والحلويات 2

 2ب  رخص لتوليد الكهرباء 1تمنح : الطاقة والمعادن 5
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The Jordan Times (11912)                                                                                                                        Page  

1 Business sector sees energy, tax burdens as major challenges in 2015  1 

2 Gov’t to request partial risk guarantee from World Bank for Red-Dead project  2 

3 Ensour calls for enabling Aqaba authority to develop zone  3 

10 Jordanian Free Zones Corporation reveals bustling activities this year  4 
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