
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/5/1122الخميس 
                                                                      (22211)  صحيفة الرأي

 الصفحة                                                            
  

   01 تبحثان الفرص االستثمارية في البحر الميت" تجارة عمان"و " التطوير األردنية" 2

   11 ن بين البلدينوفد اقتصادي تجاري يزور إسبانيا لنحث سبل تعزيز التعاو 1

   0 ألف عامل وافد بدون تصاريح 211 3

   5 مهلة لتصويب أوضاعهم" مقدمي األرجيلة"المسلماني يدعو إلعطاء  0

   11 فهد الفانك/ مالمح لبرنامج الجديد  5

   11 عصام قضماني/ جزيرة مستقلة .. صندوق االستثمار  2

   12 تؤيد موقف البنك العربي وترفض قبول النظر بالطعن المقدم ضده" االستئناف األمريكية" 7

   12 الطيران في األردن مفتاح النمو للسياحةقطاع ": اكسفورد" 1

   12 منح شركات تسويق المشتقات النفطية امتياز النقل يضر بالقطاع: الداوود 9

   11 "القطاعين"التأمين الصحي الشامل ووقف هدر األدوية يتطلبان تكاتف : الفايز 21

   

   (27533) صحيفة الدستور

   11  توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة االردنية االلمانية" تجارة عمان"  2

   11 يزور اسبانيا" جيبا " وفد اقتصادي من غرفة تجارة عمان و  1

   13  تبحثان الفرص االستثمارية في البحر الميت" تجارة عمان" و " تطوير االردنية  " 3

   2  الجاري 15عطلة بمناسبة عيد االستقالل  0

   2  ودعوته لدورة استثنائية" عادية مجلس االمة" إرادة ملكية مرتقبة بفض  5

   12  الحد االعلى لسعر كيلو القطايف خالل رمضان 11" دينار"  2

   12 1127عام % 3.3النمو المتوقع في االردن العام الحالي و% 3 7

   12  الشراكة بين القطاعين العام والخاصتعلن اجراءات مبسطة لمشاريع " المالية" 1

   

   (0112) صحيفة الغد

   3ب  يزور اسبانيا لبحث تعزيز التعاون الثنائي" جيبا"و" تجارة عمان"وفد من  2

   3ب  تبحثان الفرص االستثمارية في البحر الميت" تجارة عمان"و" المناطق التنموية" 1

   3أ   الخاص استيراد البنزينالحكومة تبحث مع القطاع : سيف 3

   7أ  "معدل قانون السير"مجلس الوزراء يوافق على " 0

   1أ   السماح بالوقوف في وسط البلد": األمانة" 5

   2ب   تضع معايير جديدة على دخول المنتجات المصرية" المواصفات والمقاييس" 2

   2ب   غرام الذهب يرتفع نصف دينار 7

   3ب   خبراء يؤكدون ضرورة استقطاب القطاع الخاص الستثمار بالنقل 1

   

The Jordan Times (12330)                                                                                                                       Page  
  

1 collective suicide attempt by ’unemployed’ youth sounds alarm  1   

1 EBRD trims economic growth forecasts for Jordan, SEMED region 2   

1 Jordan signs deal to implement phase 1 of Red- Dead project.  3   

2 Partnership with private sector vital to reducing unemployment government  4   

3 Authorities say enough fruit, vegetables available for Ramadan  5   
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