
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 51/51/1151  الثالثاء
 الصفحة                                                                                                                                  (55411)  صحيفة الرأي

 92  تبحث تعزيز سبل االستثمار المشترك مع الهيئة المصرية العامة لالستثمار" تجارة عمان" 5

 9 يةيوافق على اقتراح بقانون للمسؤولية الطب" االعيان" 1

 9  تبحث آلية عملها تجاه الموازنة" مالية االعيان" 3

 92 عبيدات يؤكد سالمة نهج الناقل الوطني والقدرة على تعزيز التنافسية إقليميا وعالميا 4

 92  مليون دينار خسائر قطاع الشاحنات بسبب الظروف االقليمية 535: الداوود 1

 92  تعنت مسؤولين فاقم أزمة القطاع" مستثمري االسكان" 6

 92  هيئة االستثمار ونظيرتها المصرية تبحثان تعزيز العالقات الثنائية 7

مليون  7.1تختتم مشروع توأمة مع االتحاد االوروبي لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة بكلفة " الكهرباء الوطنية" 8
 يورو

29 

 

 (58371) صحيفة الدستور

 92 مراد يدعو لجذب مزيد من االستثمارات المصرية لألردن 5

 92 يطالب البنوك باالعتماد على البيانات المالية المصدقة" المركزي" 1

 92 عاما   77يتعافى بعد اقترابه من أدنى مستوى في " النفط" 3

 92 مليار دينار أردني موجودات البنوك حتى نهاية تشرين األول 8,64 4

 92 البريوقراطية تهدد النافذة االستثمارية بالفشل 5

 99 منتدى قضايا االستثمار في الوطن يبدأ أعماله في العقبة غدا   6

 

 (4188)  صحيفة الغد

 5ب  ,617ترجيح انجاز مشروع بوابة الحكومة االلكترونية نهاية  5

 5ب  %4معدل التضخم ينخفض  1

 1ب   توفر إقرارات ضريبة الدخل على موقعها االلكتروني" الضريبة" 3

 1ب   مليون دينار صادرات المناطق الحرة الشهر الماضي 681 4

 3ب   تواجه مشكلة في عمليات استيراد القمح بسبب عزوف الموردين" الصناعة والتجارة: "علي 1

 3ب   مليون دينار في السوق الروسية 7.5إطالق حملة تسويقية بكلفة : المسلماني 5
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1 The good, the bad and the ugly effects of dwindling oil prices on Jordan  1 

1 Census process wrapped up Monday 2 

3 Vegetable prices expected to stabilize- Agriculture Ministry 3 

3 Jordan, Egypt discuss investment cooperation   4 

10 CBJ wants banks to obtain audited accounts from clients 5 

10 ACI announces 9% increase in exports 6 

10 Statistics show a 0.8% decline in inflation rate during 11 months 7 
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