
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/11/5112  األحد
 الصفحة                                                                                                                                  (12455)  صحيفة الرأي

 58  في تحفيز بيئة االستثمار بالمملكة " تجارة عمان"العقلة يؤكد أهمية الدور الريادي لـ  1

 1 الرئيس القبرصي يزور المملكة غدا 5

 1 مليار دينار في مهب الريح 21عقارات بـ  3

 5  سائح في العقبة 099باخرة سياحية على متنها  4

 52  إطالق حملة للتوعية بأهمية الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة 2

 58 يدعم رقابته واستقالليته" المركزي"مشروع القانون المعدل لـ : خبراء 2

 58 تصدر تقريرها الرابع لالستدامة" ميناء حاويات العقبة" 7

 25  في تشرين االول" حرة الزرقاء"ألف مركبة مصدرة من  2.1 8

 25 محافظات بالربع الثالث 0ارتفاع اسعار العقار في عمان و  9

 

 (17348) صحيفة الدستور

 1 مشروع النافذه االستثمارية يواجه عراقيل خاصة بتفويض الصالحيات: رئيس هيئة االستثمار  1

 1 الموازنه العامة للسنة المالية المقبلة ستكون منضبطة: النسور  5

 7  على موعد مع معركة قضائية بمواجهه المتضررين من سيول عمان" االمانه"  3

 7 المتضررين وتعويض عمان فيضانات في تحقيق بلجنة يطالب المسلماني النائب 4

 11  كل الخيارات مفتوحة أمام التجار بما فيها اللجوء الى القضاء" : الدستور" نقيب تجار االلبسة لـ  2

 11  تدعو لتعظيم االيجابيات التي تحققت في المملكة" تجارة االردن"  2

 11  التعداد العام للسكان استحقاق قانوني: وزيرا التخطيط واالعالم ومدير االحصاءات  7

 11 الفلسطينية االردنية التجارية العالقات لتعزيز مشروع اطالق 8

 

 (4138)  صحيفة الغد

 4ب   االستثمار بيئة تحفيز في رياديا دورا تؤدي" عمان تجارة: "العقلة 1

 1ب  5112 للعام الحكومة لموازنة االولية االرقام دينار مليار 8.3 5

 1ب   أعوام ستة في نساء تملكها مشروعا 175 تمول" المشاريع تطوير: "العريدي 3

 5ب  %5 تتراجع الصناعية عمان شرق منطقة صادرات 4

 4ب  تنفي" االمانة"و" السريع الباص" أنقاض الى وخسائرهم بضائعهم غرق يعزون تجار 2

 4ب   "لتنافسية ا تقرير" في االردن تراجع أسباب على للوقوف يدعو حتاحت 2

 4ب  السياحي القطاع تدعم" لندن معرض" في االردن مشاركة: الفايز 7

 4ب   والتجميلية الطبية المستلزمات واستيراد انتاج شروط مخالفي بحق العقوبات لتغليظ دعوات 8
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10 Investment chief values performance of Amman Chamber of Commerce 1 

1 Participation in national census a public duty- gov’t 2 
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1 King calls for global policy to support scientists 3 

1 Cypriot president due in Jordan on Monday 4 

2 ‘Jordan’s EBRD portfolio of $ 480m mostly implemented by private sector’ 2 

2 Amman merchants seeking compensation for flood damages 2 

10 Jordanian, Palestinian project aims to increase commercial exchange  7 

10 JEDCO highlights operations 8 

10 Government seeks new export markets for local industries  9 

10 First Insurance takes Yarmouk into its fold 11 

 


