
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/1122/ 9الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (29191)  صحيفة الرأي

 11 الملك يبذل جهوداً كبيرة لتعزيز االستقرار االقتصادي للمملكة: مراد 1

 2 1120مليار دينار كلفة نفقات الالجئين السوريين لعام  1.9: وزير التخطيط 2

 2 مفاوضات لتحميل مساهمة قطر بالمنحة الخليجية: سيف 3

 1 ألف عاطل عن العمل خالل أقل من عامين 90تشغيل : القطامين 4

 1 محام سجلوا شركات جديدة في النقابة كمستشارين قانونيين 2911: خرفان 5

 12 بنهاية تشرين الثاني% 29ارتفاع الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد  6

 12 مليار دينار استثمارات األردنيين في األوراق المالية في تشرين الثاني 9.1 7

 12 مناقشة مشروع نظام موحد للشراء الحكومي 8

 12 ال تغيير على سياسة دعم الخبز: وزير الصناعة 9

 12 تعلن جملة إجراءات للتسهيل على التجار والمستوردين" حاويات العقبة" 11

 15 ألف فرصة عمل 50مليار دينار استثمارات في قطاع لحوم الدواجن وبيض المائدة وفرت : الزعبي 11

 21 المواد اإلنشائية الداخلة ببناء الشققتطالب بتخفيض أسعار " مستثمري اإلسكان" 12

 

 (22110) صحيفة الدستور

 22 الملك يبذل جهودا كبيرة لتعزيز االستقرار االقتصادي للمملكة: مراد 2

 1 إضراب مفتوح وشامل في ميناء العقبة لليوم التاسع 1

 21 إلغاء إضراب عمال الكهرباء الوطنية بعد التوصل الى اتفاق 5

 

 (9110) صحيفة العرب اليوم

 14 شهرا 22االموال المسجلة في االردن خالل مليون دينار مجموع رؤوس  290 1

 14 دوالرا للبرميل 92يهبط إلى " برنت" 2

 14 مليون دينار في تشرين االول 212ارتفاع إجمالي الدين العام  3

 15 مليون دينار العام المقبل 501توجه حكومي إلصدار صكوك إسالمية بـ  4

 

 (5221)  صحيفة الغد

 5ب  الملك يبذل جهود كبيرة لتعزيز االستقرار االقتصادي: مراد 2

 22أ  نيابية وشعبية في حل أزمة توقف ميناء الحاوياتفشل جهود  1

 2ب  مليار دينار 19وتتجاوز % 2السيولة المحلية ترتفع  5

 2ب  %21تتراجع " الصناعة"العالمات التجارية المسجلة لدى  2

 5ب   رفع أسعار الكهرباء يهدد بهجرة االستثمار: الجغبير 0
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3 Aqaba Container Terminal apologizes for suspending operations 1 

3 Korean energy experts outline benefits of smart grid technologies  2 

10 Government weighing possibility of floating auto insurance premiums  3 
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