
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 52/9/5102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (01151)  صحيفة الرأي

 52 ثقة القطاع التجاري بالبنك العربي ال تتزعزع: رئيس تجارة عمان 0

 1 مجلس الوزراء يناقش مسودة تعليمات تطوير الهياكل التنظيمية 5

 05 تبحث قانون االستثمار مع ممثلي البنك الدولي" اقتصادية النواب" 3

 55 عصام قضماني/ هل تختفي الشركات العائلية  2

 53 الحكومة تؤكد دعمها للملكية األردنية لتجاوز التحديات 2

 52  خبراء يؤكدون أهمية التوجه إلى الطاقة الخضراء 1

 52 واالتحاد األردني لشركات التأمين" الجمارك"ربط إلكتروني بين  7

 22 مستوياته العام الماضياالستثمار األجنبي في القطاع المالي يسجل أعلى : تقرير 8

 

 (01923) صحيفة الدستور

 50  القطاع التجاري يؤكد ثقته بالبنك العربي 0

 0  الشهر المقبل 2عيد االضحى المبارك السبت  5

 7  الف الجئ سوري في االردن" 211"مليون و " : االعلى للسكان"  3

 01 مخالفات العام الحالي 05113منشأت وتحرر  0719تغلق " العمل"  2

 55  "موصياد" دعوة الفعاليات االقتصادية االردنية للمشاركة في مؤتمر  2

 55  خالل العام الحالي% 05تراجع معدل اإلنفاق على المالبس بنسبة  1

 

 (1137) صحيفة العرب اليوم

 - ثقة القطاع التجاري بالبنك العربي ال تتزعزع: رئيس تجارة عمان 0

 02 واألردنيون بانتظار مزيد من تخفيض اسعار المحروقات.. دوالرا  91النفط صوب  5

 02 مليون مستخدم لالنـترنـت فـي االردن 2.7 3

 02 5103في " الطاقة"نسبة اإلنجاز في أهم مشروعات %  32 2

 02 نظام للرقابة واالشراف على شركات التمويل األصغر": المركزي" 2

 

 (3121)  صحيفة الغد

 3ب  "العربي"المحكمة االمريكية لن يؤثر على سمعة : مراد 0

 3أ  رئيس مجلس النواب يبحث ونظيره القبرصي التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي 5

 00أ  قاطرات للتعامل مع سفن الغاز: العقبة 3

 0ب  في االردن" مفاعل نووي"لبناء أول " عمرة"اختيار : طوقان 2

 0ب  أشهر 8مليار دوالر حصيلة حواالت المغتربين والدخل السياحي في  2.2 2

 8ب  "االستهالكية المدنية"تخفيضات على أسعار بعض المواد الغذائية في  1
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3 ASEZA chief commissioner, wells discuss Aqaba development  1 

10 Royal Jordanian chairman briefs council of Ministers on airline’s challenges  2 

10 ASEZA, ADE market Aqaba at cityscape Global exhibition in Dubai  3 

10 India embassy drums up “make in India” campaign  4 

10 Shell sees Jordan winning from natural gas, renewables combination  5 
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