
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 01/1102/ 01األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (09161)  صحيفة الرأي

 11 "الحاويات"فعاليات تجارية وصناعية تدعو لتغليب المصلحة الوطنية في أزمة  1

 0  لمستقلةتعلق مناقشة قانوني الموازنة العامة والوحدات ا" مالية النواب" 2

 5 للمدعي العام" المتحدة القابضة"تطلب تجميد اموال شركة اماراتية وتحيل " الفساد" 3

 05 مستقبلية لتشجيع السياحة تضع برامج وخططا" السياحة النيابية" 4

 01 حرصون على زيادة حجم المساعدات االقتصادية لالردن: ميليت 5

 01 موجات اللجوء السوري أنهكت االقتصاد الوطني: وزير الداخلية 6

 19 شمول اقطاع الزراعة ضمن برامج تمويل متوسط االجل للبنوك المرخصة 7

 19 تناقش محاور عمل هيئة االستثمار" االستثمار النيابية" 8

 19 مليون دينار إجمالي قروض السيارات في العام الماضي 393 9

 19 صهريج ديزل تتالعب بالعدادات 51تضبط " المواصفات والمقاييس" 11

 19 "صناعة االردن"و " الضريبة"مجلس شراكة بين  11

 11 شركات االتصاالت ومطورو االلتطبيقات من اكبر المساهمين في التحول االقتصادي في المنطقة: تقرير 12

 

 (01119) صحيفة الدستور

 22 والتجار يطالبون بحلول جذرية ألزمة ميناء الحاويات المتكررةالصناعيون  0

 1  انتهاء اعتصام عمال ميناء حاويات العقبة 1

 1  ال يرهن اقتصاد االردن" نوبل االميركية" شراء الغاز من : الطاقة وزير  3

 17  مهندسون ومستثمرون في قطاع االسكان يطالبون بتعديالت على مشروع نظام االبنية في عمان 2

 21 دوالرا 95حول " برنت "  5

 21 يشمل قطاع الزراعة بالتمويل متوسط االجل" المركزي" 9

 21  "المواصفات والمقاييس" بإقرار مشروع القانون المعدل لـ   دعوة لإلسراع 1

 21  را من بداية الشهر المقبلفما دون اعتبا 1116وقف التخليص على مركبات  1

 23 من الصناعيين للهجرة% 15رفع اسعار الكهرباء سيدفع  6

 

 (9119) صحيفة العرب اليوم

  توقف الميناء عبث باالقتصاد الوطني: تجارة عمان  1

 14 مــزاج االردنيين يتجه صوب المركبات األمريكية 2

 14 األردن يبــدي استعـــداده لــدعم وتطوير قطاع الطاقة والتعدين في مصر 3

 15 الصخر الزيتي ما زال مجديا اقتصاديا برغم انخفاض أسعار النفط 4

  تجارة االردن تستهجن الوضع الحالي بميناء حاويات العقبة 5

 

 (3106)  صحيفة الغد

 1ب  ما يجري في ميناء العقبة عبث باالقتصاد الوطني: مراد 0

 1أ  في االتفاقية النتشال شركة الكهرباء من خسائرها الماليةوزير الطاقة يؤكد ضرورة المضي  1
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 01أ  لم تسجل أي حالة تسرب أو تلوث نفطي في خليج العقبة: السلطة الخاصة 3

 0ب  "أربعة قطاعات"مليون دينار سقف السلف متوسطة االجل لـ  611 4

 3ب  الجديد يعزز تنافسية االقتصادقانون االستثمار : العلي 5

 1ب  حتاحت يدعو اليجاد حلول جذرية إلضراب الميناء 6

 

The Jordan Times (11898)                                                                                                                        Page  

1 Lawmakers debate planned gas imports from Israel  1 

3 Aqaba Container Terminal workers, management end dispute  2 

10 Central Bank adds farming under lending programme for banking sector  3 
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