
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 61/61/4162الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (61122)  صحيفة الرأي

 2 أيام في االسبوع 3بلتاجي ندرس اقامة سوق الجمعة  1

 22 عصام قضماني/ اسعار المحروقات  2

 22 طارق المصاروة/ بسطات وأكشاك  3

 22 االتحاد االوروبي يؤكد استمرار دعم االردن لألعوام المقبلة 4

 22 تحميل ادارة ميناء حاويات العقبة مسؤولية تكرار االضرابات 5

 22 ميناء الحاويات لن يكون رهينة وسيعمل بأياد أردنية :محادين 2

 22 الهياجنة يدعو إلجراءات فورية إلعادة وتيرة العمل بميناء الحاويات الى وضعه الطبيعي 2

 

 (61966) صحيفة الدستور

 21  وزير العمل يحيل نزاع ميناء الحاويات الى المحكمة العمالية 1

 21  دوالرا للبرميل 42دون الـ " مزيج برنت"  2

 22  مليار دينار التسهيالت الممنوحة من البنوك المحلية حتى نهاية آب 6999 3

 22  تحديات اقتصادية كبيرة ما تزال ماثلة امام االقتصاد االردني: ابو حمور  4

 23 لماذا لم تفصح الجمارك عن حجم ايراداتها منذ بداية العام؟ 5

 

 (2442) صحيفة العرب اليوم

 14 يحذر من اثر تراجع الصادرات للعراق على النمو االقتصادي" النقد" 1

 14 إعالن نتائج تقويم أداء األردن حول محاور الميثاق اليورومتوسطي 2

 14 ألف تصريح عمل رسمي حتى نهاية ايلول 416: وزارة العمل 3

 15 وال حديث حول موعد صرف الدفعة الثالثة" بدل المحروقات"ألف أسرة استلمت  941 4

 15 وعود حكومية بتحسين خدمات النقل خالل الفترة المقبلة 5

 15 يهدد تنافسية الميناء" الحاويات"إضراب عمال : جمعية المصدرين 2

 

 (3112)  صحيفة الغد

 3أ  مليار دينار مديونية االردن مع نهاية العام 44: ابو حمور 6

 9أ  أشهر 9صادرات الخضار والفواكه خالل آالف طن  616 4

 9أ  مليون دوالر أمريكي 9492بقيمة " صرف صحي جنوب عمان"اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من  3

 6ب  تحول دون تأمين البضائع المتجهة لسورية والعراق وليبيا" المخاطرة" 2

 4ب  االردن نموذج ايجابي في مكافحة الفساد بين دول المنطقة: وفد اوروبي 5
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