
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/11/4112الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (13261)  صحيفة الرأي

 4 اليوم".. التعاون الخليجي"بحث قضايا سياحية مع  1

 ”Google“الملكة رانيا تروج االردن سياحيا بالتعاون مع  4
6 

 42 فهد الفانك/ تراجع المنح الخارجية فشل سياسي 6

 42 انخفاض مستوردات االردن من الطاقة بقيادة النفط والديزل والفيول% 84: االحصاءات 2

 42 االستثمار في االردن" كي بي إم جي"الطراونة يبحث مع وفد  2

 42  نقيب الصرافين يحذر من المضاربة بالعمالت 3

 42 من قيمة االوراق المالية في قطاع البنوك يحوزها االستثمار غير االردني% 9595 7

 42 939 مليون دينار خسائر قطاع الشاحنات بسبب حروب المنطقة 1

 43 االردن تجاوز الظروف اإلقليمية بتحقيق أداء اقتصادي ايجابي: وزيرة الصناعة 9

 43 أهمية تغيير استراتيجيات الشركات وفقا لحاجة األسواقخبراء يؤكدون  11

 43 نهاية أيلول% 5.99انخفاض العجز التجاري في المملكة  11

 43  الصناعيين والمصدرين بقرار مشتريات الحكومة بالمزودين المحليينترحيب  14

 49 تبسيط االجراءات وتسهيل المعامالت الجمركية إحدى أهم نواحي تشجيع االستثمار: وزير المالية 16

 49 البرنامج التنموي سينفذ مشاريع حيوية بالشراكة مع القطاع الخاص: وزير التخطيط 12

 

 (17632) صحيفة الدستور

 1  أولويه قصوى لتحسين بيئة األعمال وتنافسية االقتصاد: النسور  1

 1  عمال وافدين مخالفين 5024قرار بتسفير  4

 1  مليار دوالر العام الماضي 39ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي الى  6

 11  أشهر 52الف شقه بيوعات شركات االسكان في  30 2

 12  حزمة التشريعات واالجراءات التي اعدتها الحكومة اسهمت بتعزيز االستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة 2

 

 (2123)  صحيفة الغد

 2أ  إماراتي بعمان غدا-انطالق منتدى اقتصادي أردني 1

 1ب  0259عالميا على مؤشر الفجوة بين الجنسين الدولي للعام  582االردن في المرتبة  4

 1ب  0254ميغاواط من الشمس والرياح حتى عام  5.22المملكة تضيف : سيف 6

 4ب  %02وقيمة مستوردات الديزل تهبط % 85فاتورة النفط تتراجع  2

 4ب   صناعيون يدعون لصياغة استراتيجية للتصدير لتجاوز التحديات 2

 

The Jordan Times (12187)                                                                                                                        Page  

1 Jordan, UAE to hold joint economic forum  1 

1 Queen invites tourists to virtually explore Jordan’s wonders   2 

1 Officials discuss steps to improve business climate  3 

2 Gov’t decision to buy supplies from local producers a boon for sector – industrialist  4 

3 Fakhoury chairs meetings on planned development programmes  5 

10 Statistics show decline in Jordan’s exports, imports 6 

13 Badran among the most powerful in banking and Economic sectors  7 
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