
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/11/5112  الثالثاء
 الصفحة                                                                                                                                  (11411)  صحيفة الرأي

 1  بواخر سياحية عمالقة تبدأ بالوصول الى العقبة 1

 3 نقلة اقتصادية مستدامة.. مشروع المحمدية التنموي في معان 5

 54 فهد الفانك/ ال يا دكتور هاني الملقي 3

 54  عصام قضماني/ سوق العمل وانفجار الجمرك 4

 51  مركبة في القطاع العام بالسيارات الكهربائية 033البدء باستبدال  2

 51 هدفنا الوصول الى ضمان اجتماعي حيوي متاح للجميع: الصبيحي 1

 51 "جلفود"ماليين دوالر لشركات أردنية غذائية شاركت بـ  03عقود بـ  1

 48  بين أكاديمية الرواد وملتقى رجال االعمال الفلسطيني االردنيمذكرة تفاهم  8

 

 (11343) صحيفة الدستور

 1 العام القطاع في الكهربائية المركبات باستخدام يبدأ األردن 1

 51 المكلفين من وردت كما الدخل ضريبة قرارات من% 82 قبول 5

 51 العام النقل لقطاع الحكومية الحوافز تثمن بالنقل العاملين نقابة 3

 51 جاذبة استثمارية كبوابة األردن أهمية تؤكد اقليمية ندوة 4

 51 االقتصادي األمن لتعزيز ضرورة المنشآت في العامة السالمة اجراءات 2

 55 الطاقة مجاالت في كازاخستانية – أردنية مباحثات 1

 55 الغذائية للصناعات جديدة تصديرية آفاقا   تفتح المصدرين جمعية 

 

 (4132)  صحيفة الغد

 1ب  %58 يتراجعون البترا زوار 1

 1ب   اليقين عدم حالة وسط للصعود األقوى المرشح الذهب 5

 5ب   القطاع في االستثمار تشجع" المعلومات تكنولوجيا" لـ الممنوحة الحوافز: خبراء 3

 3ب   "المعلومات تكنولوجيا" في الهند مع شراكات ايجاد ضرورة يؤكد الطباع 4

 3ب   "الصناعية الموقر" بـ االستثمارات قيمة دوالر مليار نصف 2
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10 Word Bank adopts new methodology in Doing Business Report 1 

2 Jordan to attend EBRD Mediterranean forum 2 

2 Strong EU- Jordan partnership never more important than now- ambassador  3 

3 Gov’t raises fixed charge in water bill by almost 100%  4 

3 Astana’s Future Energy EXPO-2017 a good opportunity for Jordan – investment 

commission 

5 

10 Special meeting next week to prepare for holding first Jordanian – Indian Forum 6 

10 Arab Potash Co. announces financial results covering 1
st
 nine months of 2015 7 
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