
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 41/41/4141الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (44114)  صحيفة الرأي

 1 األردن يحقق الشروط اإلجرائية لتصدير الخضار إلى روسيا 1

 4 األمير الحسن يدعو إلى توفير حلول إبداعية لمواجهة تحديات الطاقة والمياه 2

 8 إضراب في ميناء الحاويات 3

 11 اضراب عمال ميناء حاويات العقبة 4

 24 فهد الفانك/ نظرة إلى الوضع االقتصادي  5

 25 جوابرة يناشد لحل المعضلة في ميناء حاويات العقبة 6

 25 في آب% 1,4ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين  7

 25 في آب% 6,4ارتفاع كميات اإلنتاج الصناعي  8

 25 %4,4نمو قطاع الطيران الخاص في األردن  1

 26 مليار برميل نفط في الصخر الزيتي 42خبير طاقة يقدر امتالك األردن  11

 48 أصحاب شركات تعدين في معان يطالبون بإنصافهم 11

 48 السعودية تهيئ سوق النفط النخفاض األسعار 12

 

 (44242) صحيفة الدستور

 17  "واقع وطموح111النقل البري " شبيب ترعى ورشة عمل  4

 4  وبرامج تنشيطها لم تأت اكلها 111صناعه السياحة في ازمة  4

 17  مليون دوالر حجم المشاريع والتعاقدات التركية في العقبة الخاصة 411 6

 17  اعوام 1النفط يتجه ألقل مستوى في  1

 18  المنتدى العربي البريطاني فرصة لترويج االستثمار بالمملكة: الكباريتي  5

 

 (6145) صحيفة العرب اليوم

 2 تؤكد توفر مساحات كافية ألصحاب البسطات ومواقع احتياطية للتوسع" األمانة" 1

 14 4145و 4141يتوقع مواصلة نمو االحتياطيات األجنبية في " النقد" 2

 14 مليون يورو 684االتحاد األوروبي يوقع مذكرة مساعدات لألردن بقيمة  3

 14 ارتفاع حجوزات األردنيين للغرف الفندقية عبر االنترنت 4

 15 والعراقيون بالمرتبة األولى في تملك العقارات في األردن.. طلب مرتفع على الشقق الصغيرة والمتوسطة 5

 

 (6444)  صحيفة الغد

 7أ  شبيب تؤكد وجود تحديات كبيرة تواجه النقل البري في المملكة 4

 4ب  مليون دينار 51موافقة حكومية لتمويل توسعة صوامع الشمال بـ : محيالن 4

 4ب  ديناراً شهرياً الستكمال إقامة فندق 445بـ " البحر الميت"دونما في  11استأجرت " السنابل: "السعودي 6

 6ب  سيف يبحث العالقات الثنائية مع جهات مانحة 1

 6ب  أشهر 2عالمة تجارية في  27إلغاء  5

 6ب  إلى األردن تتوصل التفاق على مستوى الخبراء" النقد الدولي"بعثة  4

 8ب  "الكهرباء األردنية"ألف سهم في  41,4تشتري " الضمان" 7
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 8ب  تعتزم إنشاء شركة للنقل السياحي" وكالء السياحة والسفر" 8
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1 Jordan, EU sign assistance deal worth 382m euros  1 

2 Demand for gold rises by 20% in September  2 

10 Jordan to promote investment environment at economic forum  3 

10 Planning minister joins roundtable discussion during WB/IMF meetings  4 

10 ASEZA chief highlights Aqaba projects to Turkish delegation  5 
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