
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/11/5112األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (12452)  صحيفة الرأي

 33 مليون دينار 999تجارة عمان تصدر شهادات منشأ بقيمة  1

 33 ية واالستثماريةنتطلع لبناء عالقات شراكة وتعاون وثيقة مع االردن في المجاالت االقتصاد: انستاسيادس 5

 3  اتفاقية توأمة بين عمان وبافوس القبرصية 3

 35  فهد الفانك/ نتائج مختلطة لبرنامج االصالح االقتصادي 4

 35  عصام قضماني/ اقتصاديات البلديات 2

 32  بدء اجتماع مسؤولي المشغل االقتصادي المعتمد بسلطات الجمارك في الدار البيضاء 2

 32  تحسن السياسة النقدية لم ينعكس ايجابا على المؤشرات االقتصادية: أبو صعليك 3

 33 تفتتح خطا جديدا الى أنقرة" الملكية" 8

 

 (13321) صحيفة الدستور

 12  مليون دينار 999تجارة عمان تصدر شهادات منشأ بقيمة  1

 11  نتطلع الى بناء عالقات شراكه وتعاون وثيقة مع االردن: الرئيس القبرصي 5

 2  السياح الروس الى تركياغالء االسعار في االردن وضعف التسويق وراء توجيه  3

 2  التحذير من التعامل مع شركات اسكان غير مسجلة 4

 11  مليون دينار حجم االستثمار التكنولوجي في المنطقة التنموية بمعان 044 2

 11  شركات أردنية في جوله الجزائر تتمكن من إيجاد وكالء تجاريين 2

 

 (4145)  صحيفة الغد

 2أ  واستثماريا اقتصاديا االردن مع وثيقة لشراكة نتطلع: القبرصي الرئيس 1

 3ب   أشهر 11 خالل دينار مليون 998 بقيمة منشأ شهادات تصدر" عمان تجارة" 5

 1ب  %12 ينخفض المركبات تخليص 3

 1ب   االولى للمرة دينار مليار 55 يتخطى العام الدين 4

 1ب  %8 ترتفع البنوك من الممنوحة القروض 2

 3ب   التمويل مصادر الى الوصول من المواطنين تمكين يبحث المركزي للبنك مؤتمر 2

 3ب  والخاص العام القطاعين بين التقاء نقطة الطاقة مؤتمر: حسن الحاج 3

 3ب   وسريالنكا االردن بين االقتصادي التعاون اهمية يؤكد الكباريتي 8

 3ب  االوروبي االتحاد مع الشراكة تعميق يبحث الفاخوري 9

 

The Jordan Times (12176)                                                                                                                        Page  

10 Cypriot businesspeople urged to invest in Jordan  1 

1 ‘Oil pipeline with Jordan a priority for Iraq’ 2 

2 Electric car distributors expect demand to rise in coming years 3 

4 Exhibition showcases prodicts by companies in hospitality , food and beverage 

industries 

4 
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