
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 13/5/6132الثالثاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (32261)  صحيفة الرأي

   84 تموز المقبل 35إطالق فعاليات مهرجان األردن األول للتسوق في  3

   1 أيام 1آالف طن خضراوات وفواكه في  31تصدير  6

   68 فهد الفانك/  6165الثروة المعدنية عام  1

   68 عصام قضماني/ األردني ضحية عرقلة االستثمار  8

   65 األردن السابع عربياً على مؤشر التنافسية 5

   62 برنامج االئتمان الجديد وصندوقي االستثمار أبرز أولويات حكومة الملقي: اقتصاديون  2

( 13)بناء على قرار معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم / إعالن من غرفة تجارة األردن بخصوص التنزيالت  1

( 35/4/6132ولغاية  35/1/6132)يرجى العلم بأنه تم حصر التنزيالت خالل الفترة ما بين ( 6132)لسنة 

 تجارية المشاركة في مهرجان األردن للتسوق فقطللمؤسسات ال

26 
  

   62 ورشة عمل تناقش واقع المشاركة االقتصادية للمرأة في القطاع الخاص 4

   84 مليار دوالر حجم االستثمارات اإلماراتية في المملكة 35 3

   

   (31556) صحيفة الدستور

   3  بقضايا شيكات بدون رصيدعاما لمتهم وزوجته  55الحبس  3

   63  تحسين مستوى معيشه المواطنين ومحاربه الفقر والبطالة على سلم األولويات": الدستور" اقتصاديون لـ  6

   66  "اغادير" بحث وضع دليل موحد للمعالجات التجارية لدول  1

   61  من االزمات االقتصادية التي مر بهااالردن تجاوز العديد " : الصناعة" أمين عام  8

   

   (8685) صحيفة الغد

   33أ  يعيد اآلمال بعودة الحركة التجارية على طريق بغداد" الكرامة طريبيل"قرب افتتاح معبر  3

   3ب  ماليين دينار مستوردات األلبسة واالحذية خالل الصيف 331 6

   6ب   بالتزامن مع عودة المغتربين" رمضان"توقع حركة تجارية نشطة في  1

   6ب   يناقشان مشاركة المرأة في القطاع الخاص" االردني واالسباني"المجلسان  8

   6ب   اعالن غرفة تجارة االردن بخصوص التنزيالت 5

   1ب   اقتصاديون يطالبون بفريق اقتصادي في الحكومة الجديدة يحمل خطة انقاذ وطنية 2

   1ب   ملفات ثقيلة بانتظار حكومة الملقي وطاقمه االقتصادي 1

   

The Jordan Times (12346)                                                                                                                       Page  

  

1 Unemployment major concern for new gov’t — experts  1   

2 Jordan seeks preferential treatment from Russia to export fruit, vegetables  2   

3 'Jordanians spent JD602 million on tobacco in one year'  3   

10 Jordan to facilitate investment procedures — Tabbaa 4   

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/790540.html
http://www.alrai.com/article/790466.html
http://www.alrai.com/article/790514.html
http://www.alrai.com/article/790516.html
http://www.alrai.com/article/790518.html
http://www.alrai.com/article/790518.html
http://www.alrai.com/article/790519.html
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/790520.html
http://www.alrai.com/article/790520.html
http://www.alrai.com/article/790536.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/4/98/178179963_1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/98/21.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/98/bus-22.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/98/23.pdf
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/unemployment-major-concern-new-gov%E2%80%99t-%E2%80%94-experts
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-seeks-preferential-treatment-russia-export-fruit-vegetables
http://www.jordantimes.com/news/local/jordanians-spent-jd602-million-tobacco-one-year
http://www.jordantimes.com/news/business/jordan-facilitate-investment-procedures-%E2%80%94-tabbaa
http://www.ammanchamber.org.jo/

