
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/4112/ 9األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (16161)  صحيفة الرأي

 6 تسيير قافلة مساعدات الى غزة 1

 6 منشآت 6يرفع نسبة اشتراكات تأمين اصابات العمل على " الضمان" 2

 31 المقامة ضده في نيويورك" لندي"يقرر استئناف قضية " العربي" 3

 31 مليون دينار ارباح قطاع البنوك في الربع الثالث 6.532 4

 31 "الملكية"الحكومة مستمرة في دعم الناقل الوطني : طوقان 5

 32 االقتصاد الوطني تجاوز مرحلة االستقرار الى النمو: الحلواني 6

 32 الشفافية في نشر البيانات المالية تقتضي الدقة والتوقيت المناسب: كنكارية 7

 32 مقترحات لتطوير أداء االقتصاد الوطني 8

 33 شركات عالمية مشغلة للسفن السياحية مهتمة بسوق العقبة: ماضي 9

 34 من القيمة السوقية لبورصة عمان في تشرين االول% 5.36شركات تشكل  5 11

 34 الثالثاء.. االتحادات العربية النوعية المتخصصة تجتمع في البحر الميت 11

 61 توسيع قاعدة األسطول والخدمة تراوح مكانها.. قطاع النقل 12

 61 4111في العام % 51االعمال الرقمية ستتطلب االستعانة بموظفين أقل بـ : دراسة 13

 

 (16995) صحيفة الدستور

 1  استقطاب االستثمارات من أولويات عمل الحكومة: النسور  1

 1  شهريا في العقبةدينار أجرة عامل النظافة  1111 4

 21  تغطيات تأمينات عامالت المنازل الخاصة برفض العمل والهروب اختيارية" : الصناعه والتجارة"  .

 22 مليار دوالر االستثمارات داخل المناطق الحرة بنهاية ايلول الماضي 4345 2

 22 تعلن عن خطتها التسويقية لالستثمار في المملكة" : تجارة االردن"  5

 23 االستثمارية  االسراع في إقرار قانون االعسار المالي يساهم في تعزيز البيئة 6

 23 "التعاون الخليجي" بحث اتفاقيات التعاون االقتصادي والتبادل التجاري الحر بين االردن ودول  7

 

 (6163) صحيفة العرب اليوم

 14 مليون دينار 711إلى " الكهرباء الوطنية"الحكومة تتوقع تضييق عجز  1

 14 4112ارتفاع حجم المناولة عبر ميناء العقبة في الربع الثالث من % 7. 2

 15 النقل البري بين األردن والعراق شبة متوقف 3

 15  وفد صيني رفيع المستوى يزور مصانع البوتاس 4

 15 مليون دينار خسائر الصناعيين من جراء إضراب ميناء الحاويات 41 5

 

 (611.)  صحيفة الغد

 1ب  مستمرة" اسرائيل"مفاوضات توقيع اتفاقية استيراد الغاز من : مصادر 1

 1ب  تغطية تأمين عامالت المنازل اختيارية" الصناعة والتجارة" 4

 4ب  اجراءات االستثمار اصبحت سهلة ومختصرة: النسور .

 2ب  وشكاوي من سوء الخدمات الصحية" الصحة"مليون دينار على  911انفاق  2
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 2ب  الضابطة العدلية تنصف المواطنين وتمنع سرقة الكهرباء: الحياري 5

 2ب  تستدعي شركات هندسية لتنفيذ مشروع القويرة للطاقة الشمسية" الطاقة" 6

 1ب  "العقبة الخاصة"ملتقى استثماري عالمي في  7
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2 Ensour highlights opportunities of new investment law  1 

3 Jordan nuclear programme on the right track-IAEA 2 
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