
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/4112/ 11الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (17161)  صحيفة الرأي

 32 معرض تركي لالستثمار العقاري بعمان 1

 31 بالمئة بنهاية أيلول 41ارتفاع قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد  3

 31    شركة لنهاية تشرين األول 7111مليون دينار رؤوس أموال  111 2

 31 األمانة لدراسة مسودة نظام األبنية الجديد"و " مستثمري االسكان"لجنة من  4

 33 مراقبة الشركات تعد دليال للغايات وفق التصنيف القياسي لألنشطة االقتصادية 5

 32 انطالقة لتعزيز البيئة االستثمارية بالمملكة" حرة الموقر" 6

 

 (17666) صحيفة الدستور

 1 %41ارتفاع الطلب على الشقق السكنية  1

 1  دولة مصدرة لعامالت المنازل توقف تعاملها مع االردن 4

 11  العراقيون يتصدرون قائمة المستثمرين االجانب في الشركات المحلية 3

 11  ارتفاع اسعار المنتجين الزراعيين% 6.3: للربع الثالث  2

 

 (6665) صحيفة العرب اليوم

 14 العام المقبل" المتجددة"منها لمشروعات %  61مليون دينار مخصصات وزارة الطاقة  121 1

 15 المحور الغائب في السياسة الصناعية الوطنية.. تعزيز المنافسة 3

 15 تزايد الطلب على الشقق الصغيرة والمتوسطة في المملكة 2

 15 أشهر 11ومخزون المملكة من القمح يكفي .. الموحددينار سعر طن الطحين  22.41 4

 

 (3761)  صحيفة الغد

 6أ  نصف مليون دوالر لألردنالهند تقدم  1

 2أ  الطراونة يؤكد أهمية تحويل الطاقة المتجددة لثروة مستدامة 4

 6أ  للعام المقبل ستكون رأسمالية بامتياز وبال عجز" االمانة"موازنة : بلتاجي 3

 42أ  جمانة غنيمات/ ما لها وما عليها  4111موازنة  2

 1ب  مليون دينار قيمة رؤوس أموال الشركات السورية في االردن 61 1

 3ب  ارتفاع عدد زوار المواقع السياحية في المملكة: القطامين 7

 

The Jordan Times (11872)                                                                                                                        Page  

2 Majali discusses ties with US, Dutch ambassadors  1 

2 India donates $0.5m for Emergency Response Fund for Jordan  2 

4 Companies honored for commitment to workplace safety standards  3 

4 Arab Businessmen Federation thanks Sweden for recognizing Palestine  4 

10 National Conference for Investor Protection opens next Monday  5 
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