
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 88/4182/ 81الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (87111)  صحيفة الرأي

 42 مراد يدعو لتعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري مع سلوفينيا والنسا 1

 1 الزراعة تدرس استيراد الزيتون 4

 43 النسور يثمن استثمارات االمارات في المملكة 3

 43 "لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة"إرادة ملكية بالموافقة على المعدل  2

 43 دينار للطن 41الحكومة تخفض رسوم تصدير الورق الهالك  5

 43 ارتفاع الطلب الخارجي على الدينار مدفوعا بارتفاع حجم تصدير الخضار والفواكه 6

 43 ألف طن صادرات الخضار والفواكه الطازجة لنهاية تشرين االول 177: الزعبي 7

 43 السبت.. قمة صانعي االلعاب االلكترونية تعقد في عمان 8

 42 تعزيز بيئة االعمال انعكس ايجابا على مؤشرات االقتصاد الكلي وتنافسية المملكة: الحلواني 9

 42 للشركات" المسؤولية المجتمعية"القطاع الخاص يطالب بتشريعات تحفز  11

 22 االستثمار في القطاع الطبي يزيد عن ملياري دينار 11

 

 (81112) صحيفة الدستور

دعوة لتعزيز التعاون االقتصادي بين المملكة وكل من سلوفينيا : للبلدبن " تجارة عمان" خالل زيارتين قام بهما رئيس  1

 والنمسا

81 

 8  تقرر عدم استحقاق اعضاء مجلس االمة لرواتب تقاعدية مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة" الدستورية "  2

 8  تشديد عقوبات إصدار شيكات بدون رصيد 3

 8 دينارا 57إسطوانه الغاز الفارغة بـ  4

 81  ملكةإآلحصاءات العامة تطلق أضخم قاعدة شاملة للمؤشرات االقتصادية واالجتماعية في الم 5

 81 %47تراجع الطلب على المواد الغذائية محليا بنسبة  6

 81  "العالمي" الحكومة ماضية في ترسيخ اندماج االقتصاد االردني بـ : وزير الصناعه  7

 

 (6171) صحيفة العرب اليوم

 12 سفر االردنيين للخارجمليون دوالر شهريا فاتورة  811 1

 12 من رأس المال%  11الحكومية خسائرها تجاوزت « مصادر الطاقة» 4

 15 برغم تراجع أسعار المحروقات.. المملكةال تعديل على أجور النقل في  3

 

 (5711)  صحيفة الغد

 5ب  االقتصادية مع سلوفينيا والنمسامراد يدعو للنهوض بالعالقات  8

 1أ  مشروع العبدلي منظومة خدماتية متكاملة ونقلة حضارية للمدينة: بلتاجي 4

 8ب  مليون دينار سنويا 84فوائد استمالكات مشروع السكك تهدر " المحاسبة"  5

 8ب  سائقو صهاريج الديزل يبيعون الهواء 2

 8ب  تفتح باب تقسيط السخانات الشمسية" الطاقة والمعادن" 7

 4ب  وضرورة تحفيزه لزيادة مساهمته في االقتصاد" االتصاالت"يسلط الضوء على اهمية قطاع " 4182مينا " 7
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 5ب  سهولة اجراءات التقاضي والتشريعات العادلة تساعد على جذب االستثمارات: التلهوني 1

 5ب  قانون االستثمار الجديد يسهل ترخيص المشاريع ويحد من البيروقراطية: وزير الصناعة 1
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10 Hammouri estimates private hospital’s investments at more than JD2 billion  1 

10 Draft income tax bill clouds optimism at conference to beef up investments  2 

10 Ensour briefed on Maabar investments  3 
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