
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/5105/ 5األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (00310)  صحيفة الرأي

 52 "الحاويات"  غرف التجارة والصناعة تلوح باللجوء الى القضاء جراء أزمة 0

 0 لتمكينهم من السداد" تجار اآلجل"مطالب برفع الحجز التحفظي عن  5

 2 تناقش مع الحكومة أوضاع التعليم" التربية النيابية" 3

 2 جبجا واط كهرباء سنويا 447مشروع للمياه يولد  4

 50 فهد الفانك/ الربع األول -النمو االقتصادي 5

 52 سنويا إيرادات متوقعة في حال فرضت شركات المالحة رسوم ازدحامماليين دوالر  01: الحاج توفيق 0

 52 5110منذ " الميناء"الشركة الدنماركية عملت على تدهور أداء : أبو حلتم 7

 31  مليار دينار لنهاية أيار 5405الدين العام يرتفع الى  2

 55 5104مليار دينار موجودات البنوك العاملة في االردن في  43 9

 55 االقتصاد الوطني مسئوليتنا جميعا: المسلماني 01

 

 (07552) صحيفة الدستور

 71  غرف التجارة والصناعة تحمل الحكومة مسؤولية أزمة الميناء وتطالب بحلول فورية 0

 7  مجلس الوزراء يتخذ سلسلة قرارات لتسريع العمل في ميناء الحاويات 5

 7  شاحنة خضار عالقة على الحدود السعودية منذ الخميس 011 3

 71  شركات صناعية تلجأ للقضاء لتعويضها عن خسائر ازمة ميناء الحاويات 4

 

 (0559) صحيفة العرب اليوم

 02 تنفيذ حزم جديدة من اإلجراءات والتوصيات لحل أزمة ميناء الحاويات: شبيب 1

 02 نعمل على تطوير نظام حوكمة أعمال برنامج الحكومة اإللكترونية: شويكة 2

 09 مليـــون ديــنار فــي أيــلول المـقبل 511إصدار اول صكوك اسالمية بـ ": المالية" 3

 09 من اإلنفاق العام رواتب تقاعدية%  00 4

 09 غــرام الــذهب ينخــفض ديــنارا خــالل أسبوعين 5

 

 (3951)  صحيفة الغد

 8ب  تقيم احتفاال دينيا في ساحة المسجد الحسيني" تجارة عمان" 0

 7ب  غرف التجارة والصناعة تدعو لحلول جذرية ألزمة تكدس الحاويات وتطالب بالتعويض 5

 7ب  أزمة ميناء الحاويات تتفاقم والغرف تحمل الحكومة المسؤولية 3

 7ب  مليون قدم مكعبة يوميا لمحطات توليد الكهرباء 511ميناء الغاز يضخ  4

 7ب  توجه إلنشاء صندوق خاص لدعم الصناعة الوطنية: الشمالي 5
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1 Third party to assess performance of container handling firm  1 

2 work on projects to generate power from sludge to start this year  2 

10 MECE factories now become property of Jordan Commercial Bank  3 
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