
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/8102/ 82الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02388)  صحيفة الرأي

 82 االردن يملك فرصا كبيرة الستقطاب مزيد من االستثمارات: مراد 0

 82 قليمالملك يرسم األمل لمستقبل االقتصاد الوطني وسط فوضى اإل: اقتصاديون لـ الرأي 8

 82 عصام قضماني/ جريمة اقتصادية 3

 82 تحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة خطوة في االتجاه الصحيح: ماليون 2

 87 اهتمام حكومي لتحويل األردن مركزا اقليميا لصناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: شويكة 2

 22 المسلماني يدعو لدراسة تفصيلية للمشكالت التي تواجه بعض القطاعات 2

 22 حكومات شرق أوسطية تدرس تطبيق اجراءات ضريبية جديدة: تقرير 7

 22 دراسة توصي بوضع استراتيجية تكاملية لصناعة األسمدة العربية 2

 

 (07822) صحيفة الدستور

 81  االستثمارات من مزيد الستقطاب كبيرة فرصا يملك االردن:  مراد 0

 8  اليوم بعد االردنية الدولة في حصرية أو امتيازات ال  : النسور 8

 8  اليوم ينطلق" الخارج في االردنيين المغتربين"  السامية الملكية الرعاية تحت 3

 8  ومعلمة معلم 2111 خدمات أنهت خاصة مدارس:  الضمان فوائد من حرمانهم الهدف 2

 7 السياحي رغدان مجمع في التجارية المحال تأجير بدء 2

 81  العقارات قطاع لتحفيز الحكومية القرارات تثمن االردن تجارة 6

 

 (3421)  صحيفة الغد

 2ب  االستثمارات من مزيد الستقطاب كبيرة فرصا يملك االردن: مراد 1

 0ب  آب مطلع" السريع التردد باص" لتنفيذ مقاولين تأهيل: شبيب 2

 3ب  جذرية حلول عبر الوطني االقتصاد لتحفيز يدعون خبراء 3

 3ب  الوطنية الصادرات أمام العراقية الحدود لفتح تدعو" عمان صناعة" 4

 2ب  القويرة في الشمسية الخاليا مشروع قدرة لرفع عروض 7 تستلم" الطاقة" 5
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1 Jordan wants to buy huge quantity of British LNG 1 

2 Economic council to prepare studies on SMEs, women in private sector 2 

3 GAM to lease plots of land near airport road for investment projects 3 
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