
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/4112/ 3األثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (16164)  صحيفة الرأي

 52 "الملكية"الحافظ رئيساً لمجلس إدارة  1

 52 استمرار فرض رسوم حماية على خردة الحديد 5

 52 اعتماد الممر التنموي السياحي لتطوير جبل عجلون 3

 52 هيئة النقل البري ومسؤولية ترتيب قطاع نقل الركاب 4

 52 تعظيم لإلنجازات وحماية للمكتسبات,, الخطاب الملكي  2

 52 اإلسراع في إقرار التشريعات االقتصادية يطّور بيئة األعمال: اقتصاديون 2

 52 خبراء يؤكدون أهمية تنويع مصادر الطاقة 7

 58 مليون دينار 42تستقطب استثمارات بقيمة " شرق عمان الصناعية" 8

 58 للبورصة في موسم النتائج للربع الثالث أداء متوازن: خبير مالي 9

 48 غرفتا صناعة عمان ويريفان تبحثان تعزيز العالقات 11

 

 (16141) صحيفة الدستور

 1 للمرة الثانية على التوالي" النواب" الطراونة رئيسا لـ  1

 8 زمة السوريةضحية كبرى لال 111مؤشرات التنمية االجتماعية واالقتصادية في االردن 4

 11 مليار دينار قيمة الصادرات الزراعية العام الماضي: الزعبي 3

 13  خالل تسعه اشهر% 1الدخل السياحي يرتفع  2

 55 معيقات وتحديات واجهت االستثمار في الطاقة المتجددة: وزارة الطاقة  5

 

 (5151) صحيفة العرب اليوم

 14 توقع اتفاقيات شراء معدات أول محطة توليد كهرباء باستخدام الصخر الزيتي" أبكو" 1

 14 بدء سريان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 5

 12 ألف طن حجم الطلب على المحروقات خالل يومين 43 ,,عقب تخفيض أسعار المحروقات  3

 12 لماذا تراجع ترتيب األردن في تقرير ممارسة األعمال؟ 4

 

 (3641)  صحيفة الغد

 2ب  اعالن للسادة أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان وعموم المواطنين الكرام حول دوام كاتب العدل بمبنى الغرفة 1

 3ب  خطاب العرش يؤكد ضرورة مخاطبة العالم بلغة المصالح: اقتصاديون  4

 3ب  يؤكدون على الدعوة الملكية لإلسراع في اقرار التشريعات االقتصاديةخبراء  3

 3ب  "تنمية المحافظات"بدائل متاحة لدعم " المسؤولية االجتماعية"أموال المنحة الخليجية و: مراقبون 2

 3ب  مطالبات للحكومة بالتعامل بجدية مع ملفي الفقر والبطالة 5

 2ب  وسط استقرار اثمان الخضار% 41اسعار البندورة ترتفع  6

 2ب  زيادة المعروض وضعف الطلب يحافظان على استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة 7

 

The Jordan Times (11865)                                                                                                                        Page  

4 New law aimed at blacklisting food safety violators-JFDA  1 

4 Tourism revenues up by 9%  2 
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