
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/1122/ 8اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (29161)  صحيفة الرأي

 1 على قيمة المستوردات% 1يواصل مناقشة ضريبة الدخل وفرص " النواب" 2

 5 وافدا ضمن حملة على الدواوير 291تضبط " العمل" 1

 9 الثالثاء حول اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل" النواب"جلسة مناقشة لـ  2

 9 ال ضريبة دخل على المغتربين في الخارج" االستثمار النيابية" 2

 9 تغليظ العقوبات يضع حدا للمتالعبين بغذاء الوطن: وزير الصحة 5

 9 "ضريبة الدخل"تراجع مواد بـ " اقتصادية النواب" 9

 12 مليار دوالر مجموع المساعدات الخارجية الملتزم بها لالردن لنهاية تشرين الثاني 2712 1

 12 لنهاية تشرين الثانيمليون دينار  295آالف شركة برؤوس أموال  1تسجيل  6

 12 وفد كويتي يبحث إقامة مصنع زجاج في معان 21

 12 أعلى درجات االطمئنان والثقة باالقتصاد الوطنيالمساعدات االمريكية االخيرة حملت : فعاليات اقتصادية 22

 12 بحث سبل تعزيز العالقات االقتصادية مع ايطاليا 22

 15 تدعو الى سياسة تقشفية في شراء الخضار والفواكه" حماية المستهلك" 22

 19 مباحثات أردنية مصرية في التطبيقات النووية السليمة 25

مليون دوالر في  811تستثمر " التمويل الدولية"خبراء يتوقعون نموا حذرا في الشرق االوسط بسبب الصراعات و 29

 العراق

22 

 

 (21112) صحيفة الدستور

 2  شواهد قوية على وجود نفط في االردن: الطاقةوزير  1

 2 عبء الالجئين السوريين على الخزينة األردنية مرعب: الروابده  2

 9  زيارة الملك ألمريكا تشكل رافعه قوية لالقتصاد الوطني وتعينه على التحديات: اقتصاديون  3

 22  مليار دوالر 22الثقة باالقتصاد االردني ترفع احتياطيات المملكة الى : فريز  4

 12  وضع الخطط االستراتيجية الكفيلة ببقاء وازدهار عمل موانئ العقبة: الملقي 5

 11  اتفاقيات يوقعها االردن قريبا للتجارة الحرة مع كينيا وتنزانيا واثيوبيا 2 6

 

 (9182) صحيفة العرب اليوم

 22 مليار دينار الشيكات المرتجعة فـي السوق المصرفي منذ بداية العام 279 2

 22 ارتفاع إيجارات الشقق بالمملكة بعد اللجوء السوري%  11 1

 25 التكـاليف عامــا كـامــال« الكهربـاء الوطنيـة»انخفاض امـدادات الغاز يؤخر استرداد  2

 

 (2121)  صحيفة الغد

 8ب  تطلق نظام التفتيش االلكتروني" العمل" 2

 5أ  لمواجهة صفقة استيراد الغاز من اسرائيل" شعبي نقابي نيابي"إطالق ائتالف  1
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 22أ  الطاقة االنتاجية للميناء بعد عودة موظفين وعاملين الى عملهم% 15 2

 2ب  تطلب تجميد حسابات مستثمر إماراتي" مكافحة الفساد" 2

 1ب  1122يزال مستمرا لكن النمو تراجع في التعافي العالمي ما : خبراء 5

 2ب  مليون خسارة الخزينة بسبب انخفاض النفط 211: فريز 9

 2ب  اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة تبحث تحديات االقتصاد الوطني 1

 2ب  الحلواني يؤكد اهتمام االردن بتطوير التعاون االقتصادي مع افريقيا 8

 2ب  انخفاض أسعار السلع والخدمات مرهون بعدم رفع أثمان الكهرباء: خبراء 6

 

The Jordan Times (11895)                                                                                                                        Page  

1 Jordan receives JD1.2b foreign aid in 11 months  1 

2 Jordan, Egypt to cooperate on nuclear energy  2 

2 Tech sector has potential to significantly reduce unemployment-report  2 

3 General session on Tuesday to focus on gas import deal-Tarawneh 2 

3 Real, not `ghost` firms should be contracted to explore oil, gas -MP 5 

10 Jordan Investment Commission prepares to participate in 2015 Milan Exhibition  9 

10 Capital Bank organizes roundtable discussion on opportunities in Mideast  1 

10 Jordan eyeing free trade accords with Kenya, Tanzania and Ethiopia  8 
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