
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 32/01/3102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (05160) صحيفة الرأي

 22 مسؤولون أردنيون يعرضون في لندن اإلصالحات االقتصادية وفرص االستثمار المتاحة في المملكة 1

 22 "داريينالمستثمرين اإل"و " تجارة عمان"لقاء حواري بين  2

 4 مجلس الوزراء يناقش خطوات ترجمة قانون االستثمار الجديد 2

 8 وغالء المعيشة في مقدمة أولويات المواطنينارتفاع األسعار : استطالع 4

 11 بحث التعاون بمجاالت العمل والسياحة مع قطر 5

 12 ثمار الزيتونطن من  2111تصدير : الزراعة  6

 21 عصام قضماني/ تعويض الصناعة  7

 21 مليار دينار إجمالي اإليرادات الضريبية لنهاية آب الماضي 3,2 8

 21 سنوات 8يشهد المساهمة األعلى لالستثمار غير األردني بقطاع الصناعة في  3103العام  9

 22 الخارطة التنموية في المفرقمهيدات يحث على سرعة إنجاز  11

 22 جلسات توعوية حول ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة 11

 41 إجمالي إصدارات األسهم في الشرق األوسط لنهاية أيلولمليار دوالر  6,0: تقرير 12

 

 (05928) صحيفة الدستور

 24 لترويج المملكة استثمارياتدعو لتشاركية القطاعين " تجارة االردن"  0

 21 3106دوالرات سعر برنت في  016تكهنات بـ : محللون  3

 21  مليارات دوالر 6تحافظ على قيمة استثماراتها بحجم " حرة الزرقاء"  2

 22 إطالق مشروع برنامج المعالجة قبل الوصول في دائرة الجمارك 2

 24  العقبة ستكون عاصمة اقتصادية في المنطقة: محادين  6

 24  اهتمام بريطاني لدعم االقتصاد االردني: السفير الحمود  5

 

 (6152) صحيفة العرب اليوم

 14 األردن يتبع سياسة مالية متشددة ونقدية توسعية: البنك الدولي 1

 14 مليون دينار مشتريات االردنيين الشهر الماضي 389الذهب يرتفع دينارين محليا و 2

 14 طرح عطاءات لتزويد ميناء الغاز لخفض تكلفة توليد الكهرباء: حامد 2

 15 المتوقع للزوار الدوليين في عّمان العام الحاليمليون دوالر اإلنفاق  911 4

 15 مليار دينار حجم العطاءات واألعمال التي تنفذها وزارة األشغال 0.3 5

 

 (2520)  صحيفة الغد

 2ب  مراد يدعو لترويج المملكة استثماريا 0

 8ب  "المستشارين االداريين"و " تجارة عمان"لقاء حواري بين  3

 0ب  مليون دينار 226تسهيالت البنوك للقطاع الخاص ترتفع  2

 0ب  %8يرشح انخفاض أسعار المحروقات محليا تراجع برنت  2

 2ب  يوقعان اتفاقية تمويل مشاريع انتاجية في معان بقيمة نصف مليون دينار" تنمية التشغيل"و" التخطيط" 6

 2ب  دونم للمستثمرين االتراك في العقبة 811تخصيص  5
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3 JD500.000 fund to support productive projects in Maan  1 

3 Cabinet approves financing of infrastructure  projects  2 

3 Largest job fair in Jordan draws thousands to Al Hussain Youth City  3 

10 Aqaba agencies sponsor Arab British forum 4 
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