
 

   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/11/2112دح  األ
 الصفحة                                                                                                                                  (11461)  صحيفة الرأي

 22 الصندوق االستثماري توجيه ملكي غير تقليدي يكمل حلقات العملية االستثمارية: خبراء ومسؤولون 1

 2 على االستثمارمشاكل العائالت في الميراث تؤثر : المسلماني 2

 24 فهد الفانك/ مستقبل المنح والمساعدات 3

 21 الصيني ينعكس ايجابا على البلدين -االنفتاح االردني: خبراء 4

 21 االردن يستكمل مراجعة السياسة التجارية الثانية بمنظمة التجارة العالمية 5

 21 االستثمارية تستحدث خدمات تسجيل واستعالم أراضي المستثمرينالنافذة  6

 22 هيئة االستثمار تناقش إقامة مشروعات زراعية استثمارية في معان 7

 61  "العقبة الخاصة"الملقي يحدد أبرز تحديات  8

 42 أسابيع 5جرام الذهب ينخفض دينارين آخر  9

 42  آالف فرصة عمل 9مليون دينار وفرت  23يمنح قروضا بـ " التنمية والتشغيل" 10

 

 (12612) صحيفة الدستور

 2 جديدا أمرا وليس أعوام عشرة منذ روسيا في االردنية السياحة ترويج: الفايز 1

 1 سورية الى التصدير استئناف مقترح تنفيذ بانتظار" الخضار تجار" 2

 2 العاصمة في االستثمارية الفرص صينية لشركة يتعرض عمان أمين 6

 21 مشترك عمل بروتوكول على تتفقان السعودية ونظيرتها الجمارك 4

 21 وشاح أبو برئاسة االردنيين المصدرين لجمعية جديدة ادارية هيئة 2

 22 المعدنة بالمواد االسمنت مصانع تزويد رخص مخالفة من تحذر" والمعادن الطاقة" 1

 

 (4124)  صحيفة الغد

 1ب  هبوط أسعار النفط يتطلب تأجيل تنفيذ مشاريع الصخر الزيتي: مستثمرون 1

 2ب الحكومة تطلق ثماني خدمات الكترونية مكتملة 2

 2ب  تأخر ترتيب االردن في سير االعمال ال يعني تراجع األداء 6

 4ب  مليون دينار لتنفيذ استراتيجية لتشجيع االستثمار 2.2تخصيص : العقلة 4

 4ب  المملكة تستكمل مراجعة السياسة التجارية الثانية بمنظمة التجارة العالمية 2

 4ب  تسجيل شركة جديدة إلنتاج االسمدة في اندونيسيا" الفوسفات" 1

 4ب  خطة مرتقبة لتحفيز االقتصاد الوطني: الفاخوري 2

 4ب  االردن يمتلك موقعا يؤهبه الستقطاب استثمارات عالمية: خبراء 2
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2 Ministry preparing development agenda for each governorate  1 

2 Fakhoury says miniser4ial panel preparing economic incentive package  2 

3 Lower House to discuss drat decentralization law 3 

3 Proposed investment fund should be independent, focus on mega-projects- economists  4 

10 JIC adds land services to investment window 5 

10 Phosphate company continues with expansion plans in Indonesia 6 

 


