
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/21/1122االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (26462)  صحيفة الرأي

 01  غرفة تجارة عمان/ إعالن ايدنا وحدة مصلحتنا وحدة 2

 2  ويرفض وضع غرامة تأخير" االموال العامة"يقر قانون " النواب" 1

 21  العقبة تفتقر الى إعالم متخصص في البيئة والسياحة: دراسة 0

 12 بحث انشاء مصنع لوحدات االنارة في االردن 4

 12 الى المطار عبر الخط الحجازي" الهاشمية"مشروع للنقل من : حتاحت 2

 12  تطالب بإعطاء الشركات المحلية األفضلية في العطاءات" االتصاالت" 6

 02  ماليين دوالر 2بكلفة " ليد"مذكرة تفاهم إلنشاء مصنع وحدات انارة  7

 01  صناعيون يطالبون بتوقيع اتفاقية للتبادل التجاري مع أثيوبيا 8

 01  وتحقيق التنمية والتشغيل" الربيع العربي"ابو غزالة يدعو لتجاوز تداعيات  2

 01  إطالق شركة اثمار للتمويل االسالمي 21

 01  تأكيد اهمية وضع استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية في البالد العربية 22

 00  ترزح تحت وطأة تحديات أثرت سلبا على نموها وتنافسيتهاالصناعة االردنية : مختصون 21

 00  زيادة الحوافز واالعفاءات وخفض كلف االنتاج عوامل دافعة للعجلة االستثمارية : خبراء 20

 00  مشاريع الطاقة المختلفة ستخفض عجز الموازنة والمديونية: خبراء 24

 00  تدني النمو أهم مشاكل االقتصاد الوطني العام الحالي: اقتصاديون 22

 

 (27022) صحيفة الدستور

 2  النسور يوعز بتذليل العقبات أمام االستثمار السعودي 2

 4 مجلس الوزراء يقرر تمديد العمل بإعفاء الشقق وسيارات الهايبرد 1

 6 تبحث مقترح إنشاء غرفة للسياحة" السياحة النيابية"  0

 2  تقر إقامة منطقه تجارة حرة مع تركيا" االقتصاد واالستثمار النيابية"  4

 12  تقديم كافة التسهيالت للمستثمرين الصينين إلقامه مشاريعهم في االردن: العقلة  2

 12  تطلق اليوم تطبيق الهواتف الذكية" الصناعة والتجارة"  6

 

 (4180)  صحيفة الغد

 2ب  %81المشاريع الممولة من صندوق تنمية المحافظات تنخفض بنسبة  2

 2ب   تقرير اقتصادي/ االجتماعية يسهم في التنمية ومواجهة مشاكل المجتمعدعم مشاريع الريادة  1

 2ب   االنتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية العام المقبل 0

 1ب  %61األلبسة  انخفاض الطلب على: القواسمي 4

 1ب   ألف طن قمح 211تطرح مناقصة لشراء " الصناعة" 2

 1ب   طلب مرتفع على زينة أعياد الميالد 6

 

The Jordan Times (12210)                                                                                                                        Page  

1 Gov’t extends, expands home fee exemptions  1 

2 Gov’t signs engineering services deal for first phase of Red – Dead project  2 

3 PM, Saudi prince discuss investment projects in Jordan  3 

8 Jordan’s industry in trouble by Faded Fanek  
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