
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/1122/ 3األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (29161)  صحيفة الرأي

 12 ألف شهادة منشأ 01تصدر ما يقارب " تجارة عمان" 1

 2 العراق يسمح بإدخال المنتجات الزراعية األردنية دون رخص مسبقة 2

 2 تؤكد خلو المملكة من انفلونزا الطيور" الزراعة" 3

 12 ماضية في تنفيذ مشروع تطوير الحكومة اإللكترونية" االتصاالت: "سليط 4

 11 توقف العمل مجدداً ونزيف الخسائر مستمر.. ميناء حاويات العقبة  5

 11 "أمن الدولة"وتحويلهم إلى " حاويات العقبة"عامالً في  33توقيف : ارشيدات 6

 13 المدير التنفيذي لتمويل المشاريع الصغيرة يدعو لتوحيد مرجعيات المبادرات الريادية 7

 12 بالحق في الغذاء% 6339يتمتعون بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية و من األردنيين % 96: استطالع 8

 21 الحلواني يؤكد حرص األردن على دعم ومساندة العراق في المجاالت كافة 9

 21 إطالق اللجنة الفنية االستشارية لقطاع الطاقة المتجددة والبديلة 11

 

 (26126) صحيفة الدستور

 17 الف شهادة منشأ العام الحالي 01تصدر " تجارة عمان"  2

 1 1129بداية % 3يتوقع ارتفاع النمو في االردن الى " صندوق النقد"  1

 17  شهرا 22في " حرة الزرقاء" الف سيارة دخلت  221 3

 17 شهرا 22مليون طن استهالك االردن من االسمنت في  330: البنا  2

 18  التركية" التومسياد" يوقع مذكرة تفاهم مع " ملتقى االعمال" 0

 

 (9162) صحيفة العرب اليوم

 22 1120مليون دوالر في  901الحكومة تسدد قرضا اسالميا بقيمة  1

 22 الحكومة تحدد تعليمات تزود دوائرها بالمشتقات النفطية 2

 22 كنداتعقد ورشتي عمل للتصدير إلى " جمعية المصدرين" 3

 20 المخالفة مشروع قانون السياحة يغلّظ العقوبات على المنشآت 4

 20 ال تعديل على اجور النقل 5

 

 (3621)  صحيفة الغد

 6ب  ألف شهادة منشأ 01تصدر ما يقارب " تجارة عمان" 2

 9أ  ص مسبقةالعراق يسمح بإدخال الخضار والفواكه االردنية بدون رخ: الحياري 1

 9أ  بالقرعة واالفتتاح غدا" راس العين"توزيع البسطات  3

 2ب  زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الى المملكة للمراجعة الدورية: الماليةوزير  2

 2ب  مليارات دينار حجم التداول في قطاع العقار 6 0

 

The Jordan Times (11891)                                                                                                                        Page  

3 Container terminal halts operations as some workers reject new shift system  1 

3 Senate cancels Privatization Law  2 

3 Transportation fees will not be lowered after fuel price drop  3 

10 IMF delegation to follow up next week on Jordan’s reform programs  4 

10 Rather than pay rent, Jordanians go all-out for apartment purchases  5 
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