
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/1122/ 21األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (27162)  صحيفة الرأي

 11 صيني يدعو إلنشاء صندوق لدعم االستثمار في المملكة –حوار أردني  1

 22 حليدينار بالسوق الم 1106يسجل  21المعدن األصفر ضمن اتجاهه الهبوطي وعيار  2

 21 "صناعة عمان"و " الضريبة"مجلس شراكة بين  2

 22 مليون دينار صادرات األردن من الخضار والفواكه لنهاية أيلول 211 1

 22 تدفق العمالة السورية يساهم في زيادة حدة المنافسة أمام نظيرتها األردنية في سوق العمل الزراعي 2

 11 المحتوى اإللكتروني العربيموقع أردني يفوز بجائزة  6

 

 (27661) صحيفة الدستور

 1 %21ال تراجع عن رفع اسعار الكهرباء العام المقبل : وزير الطاقة  2

 1  مليون دوالر لألردن 21122صندوق النقد الدولي يفرج عن  1

 22  وفواتير الكهرباء والمياه من أهم معوقات القطاع الزراعي …ارتفاع اجور العمالة الوافدة  3

 22  ربط إلكتروني بين الضريبة ومراقبة الشركات 2

 

 (6666) صحيفة العرب اليوم

 11 وسيلة للحصول على الوظيفة" الوساطة"من العاطلين يؤمنون بـ %  11 1

 11 لألردن لتعزيز الطاقة المتجددةمليون دوالر  211قرضان أوروبيان بقيمة  2

 11 1121الحكومة تطرح صكوكا إسالمية بمليار دوالر في  2

 12 األردن يتعاون مع وكالة الطاقة إلنجاح برنامجه النووي: خبراء امميون 1

 

 (3762)  صحيفة الغد

 6أ  "ميناء الحاويات"المحكمة العمالية تفصل بالنزاع بين العمال و 2

 1ب  1123دينار قيمة الوفر المالي لديوان المحاسبة في مليون  73266 1

 1ب  %23صادرات تكنولوجيا المعلومات االردنية الى اميركا تنمو  3

 3ب  الصادرات االردنية بدول عربية تواجه معيقات ادارية: الحلواني 2

 1ب  سيف يعرض اثار اللجوء السوري امام وفد استرالي 1

 1ب  القطامين يبحث تعزيز التعاون السياحي مع السفير الهندي واالذربيجاني 7
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1 IMF completes 5
th

 review of Jordan economy  1 

2 Court rules to end dispute between ACT, port workers  2 

3 `Gov’t not reconsidering electricity tariffs` 3 
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