
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 32/01/3102األحد 
   الصفحة                                                                                                                                 (02721)  صحيفة الرأي

   20 دورات تدريبية/ اعالن غرفة تجارة عمان 0

   31 اكبر باخرة في العالم تزور العقبة 3

   32 %3بعجز يقل عن  7108مليار دينار موازنة العام  7,8: مصادر 2

   32  تثبت التصنيف االئتماني للمملكة" ستاندرد آند بورز" 4

   32 مليون دوالر اتفاقيات منح اميركية للمملكة 876,7 1

   32 "منتدى االتصاالت"شركات ب  01خبير يحضرون اعالن  011: البيطار 2

   32 شركات تكنولوجيا معلومات تشارك في المنتدى االردني الياباني 6 7

   21 "مجتمع الشرق االوسط"تسوية مرتقبة مع البنوك الدائنة ل : مراقب الشركات 8

   21 الور يعرض لرجال اعمال يونان الفرص والمزايا االستثمارية للمملكة 2

   20 االعالن عن استثمار كويتي بقيمة مليار دوالر نهاية الشهر الجاري: العناني 01

   12  االردن في المقدمة بتميز الخدمات: الحموري 00

   

   (07221) صحيفة الدستور

   1  اتفاقية أردنية إماراتية إلنشاء أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة 0

   1  دوالرا العام المقبل 00البنك الدولي يتوقع ارتفاع سعر برميل النفط الى  3

   1  لترويج المنتجات االردنية في أوروبا وزير الصناعة يدعو إلنشاء شركه 2

   4  مكتبا سياحيا العام الحالي لعدم تمكنها من تغطية مصاريفها 70اغالق  4

   22 ارتفاع صادرات المملكة الى دول شمال أمريكا واوروبا 1

   22  يعتلي سلم أولويات االردنيينالهم االقتصادي ما زال : الفاخوري  2

   

   ( 4282) صحيفة الغد

   1أ  بسبب انكماش االسواق العربية% 00انخفاض صادرات االدوية : عبيدات 0

   00أ  اوقفت التعامل بمذكرة التفاهم حول المشروع االستثماري" الفارج: "عكروش 3

   3ب   في الربع الثالث% 7.6أسعار األراضي السكنية ترتفع  2

   3ب   المستثمرتحسن النشاط االقتصادي يخفف من تراجع مؤشر ثقة  4

   4ب  لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الصناعي لتعزيز فرص دخول منتجاتها لألسواق األوروبية 1
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1 Jordan to buy energy from $200m photovoltaic station  1   

2 Project to link 100,000 Amman residents to wastewater network — minister  2   

3 Hungary keen to deepen ties with Jordan — ambassador  3   

10 Jordan Investor Confidence Index slips in July  4   

10 Gov’t committed to supporting industrial sector — Qudah 5   

10 Wir woos Greek investors  6   
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