
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 92/01/9102  الخميس
 الصفحة                                                                                                                                  (01409)  صحيفة الرأي

 92  وفد تجاري يطلع على دور مؤسسات سوق رأس المال في جذب االستثمارات 0

 29 تقيم منتدى االعمال االردني البلغاري" تجارة عمان" 9

 0  نمتلك عوامل مهمة لتشجيع واستقطاب االستثمار: النسور 3

 92  تلزم المستوردين بتأمين مكتب ومستودع تخزين لبضائعهم" العقبة الخاصة" 4

 92 من احتياجاتها% 09ميناء النفط يزود المملكة بـ : الرئيس التنفيذي لتطوير العقبة 2

 92 6912في تقرير أنشطة األعمال  111االردن في المرتبة  1

 92  علي تدعو القطاع الخاص السويدي لالستثمار في المملكة 2

 29  شويكة تؤكد التزام الحكومة بدعم بيئة ريادة االعمال 2

 29 آخر موعد لتجديد تراخيص الشركات المالية.. نهاية تشرين الثاني 2

 29 %62تدعو المكلفين لالستفادة من اعفاء " المالية" 01

 29 االوضاع في الشرق االوسط نحو االسوء" النقد الدولي" 00

 

 (02332) صحيفة الدستور

 1  "جمرك عمان" الحكومة تتحمل المسؤوليه الكاملة في حادثه  0

 1  رافعتا ابراج عمان أمنتان وال خطورة منهما خالل الشتاء: محافظ العاصمة  9

 11  من الغرامات والفوائد% 62تدعو المكلفين لالستفادة من إعفاء " المالية: " قبل نهاية العام  3

 11  البدء الفعلي بتعداد سكان االردن نهاية تشرين الثاني 4

 

 (4131)  صحيفة الغد

 3ب   االحد يوم البلغاري االردني االعمال منتدى تقيم عمان تجارة غرفة 0

 0ب  الجديد البرنامج لبحث المقبل االسبوع المملكة تزور" الدولي النقد" بعثة 9

 0ب  البحثي النووي المفاعل من% 24 انجاز: طوقان 3

 0ب   قمح طن ألف 011 لتوريد مناقصة يلغي االردن: تجار 4

 9ب   السياح أعداد تراجع ستوقف الحكومة: الفايز 2

 3ب   الوطنية بالصناعة للنهوض استراتيجية بإعداد مطالبات 1

 3ب   المستورد االثاث على الجمركية الرسوم تخفيض من تحذيرات 2

 

The Jordan Times (12165)                                                                                                                        Page  

1 Korean soft loan to fund safety features of nuclear research reactor  1 

2 Ensour says gov’t committed to fighting corruption 2 

3 Royal Jordanian returns operations to profitability  3 

3 Performance of United Group for land transport earns the success headline   4 
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