
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/1122/ 12الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (22111)  صحيفة الرأي

 2 تحذيرات من التعامل مع خدمة اصطفاف السيارات غير المرخصة 2

 8 ال إرادة حقيقية للنهوض بالقطاع الزراعي": الزراعية النيابية" 1

 8 بانتظار العودة عن اإلغالقات العشوائية" المطاعم والفنادق" 3

 12  مراكز عالميا   8الحكومية يدفع بتراجع المملكة التأخير في تجهيز البنية التحتية للشبكة اإللكترونية   4

 12 للربع األول% 4.4" الكهرباء الوطنية"ارتفاع إجمالي مبيعات  2

 12 المطار الدولي حالة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص: "االسكوا" 2

 12 محرك اقتصادي تعطله االجراءات,, المشاريع الصغيرة والمتوسطة  1

 11 قادة االتصاالت في الشرق األوسط يجتمعون في عمان لمناقشة مبادرات إقليمية لتنمية القطاع 8

 41 ديرانية يطالب الحكومة بتقديم تسهيالت للقطاع الصناعي لالستيراد من أوروبا 9

 41 توفير الوظائف ال يزال أولوية قصوى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا": النقد الدولي" 21

 

 (21224) صحيفة الدستور

 2  الحوافز االستثمارية أصبحت تلقائية: رئيس هيئة االستثمار  2

 2  مليون دوالر خسائر قطاع الشاحنات جراء إغالق الحدود االردنية العراقية السورية 411 1

 12  الصحف اليومية لم تكن تتمتع باإلعفاء الجمركي" : المالية"  3

 12  سلطان عالن نقيبا لتجار األلبسة واالقمشة 4

 12  "المركزية الشمالية" تفتحان أبواب االستثمار في " تطوير العقبة " و" العقبة الخاصة"  2

 11  وزيرة الصناعة والتجارة تؤكد أهمية تطوير العالقات التجارية بين البلدان العربية وتركيا 2

 11 1121مليار دوالر بحلول  11تركيا تدعو لزيادة التجارة مع العرب الى  1

 

 (2212) صحيفة العرب اليوم

 23 االستمرار في تطبيق الخطة االستراتيجية الوطنية للطاقة 2

 23 توضح قرار التدابير الوقائية على الحديد المستورد" الصناعة والتجارة" 1

 23 نقلة نوعية لخدمة المستثمر النافذة االستثمارية: العقلة 3

ا في المملكة بقيمة  32ينفذ " البنك الدولي" 4  24 مليون دوالر 412مشروع 

 24 مليون دينار رواتب تقاعدية خالل الشهر االول من العام الحالي 89.2 2

 

 (3842)  صحيفة الغد

 31أ  جمانة غنيمات(/ 2/3)لماذا فشلنا؟  2

 2ب  %8رصيد االستثمارات االجنبية المباشرة يرتفع  1

 2ب  ماليين يورو 2مشاريع طاقة متجددة تفوز بمنح أوروبية بقيمة  9 3

 2ب  "تالع العلي"تطلق خدمة سرفيس االحياء في " االمانة" 4

 1ب  المالبس وااللكترونيات أكثر المنتجات طلبا عبر التجارة االلكترونية في االردن 2

 3ب  %21ارتفاع اعداد االغنام  2

 8ب  تختتم مشروع التوأمة االوروبي" االحصاءات العامة" 1

 8ب  حسن الشوبكي/ انسحاب المستثمرين والتكيف المفقود 8
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