
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 71/1/4172الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (76951)  صحيفة الرأي

 2 القطامين يدعو إلى دعم المنتج الوطني 1

 2 مليون دينار 2,1يدعم مشاريع بـ " البحث العلمي"صندوق  2

 11 مؤسسة حتى النصف األول من رمضان 166زيارة تفتيشية وتغلق  3963تنفذ " الغذاء والدواء" 3

 11 فهد الفانك/ األردن بعد عشر سنوات  4

 11 عصام قضماني/ ولكن .. نمو إيجابي  5

 11 مليون دينار حجم استهالك األردنيين من المواد الغذائية حتى منتصف رمضان 96: جوابرة 1

 11 قطاع اإلسكان يحتاج إلى معالجة حقيقية ألسباب تراجعه: العواملة 7

 11 التنسيق بين القطاعين العام والخاص مفتاح تسويق العقبة": المعبر" 1

 31 يوقعان اتفاقية تحصيل الفواتير إلكترونيا  " الجمارك"و " المركزي" 1

 31 تطالب بإعادة هيكلة مشروع قانون االستثمار بتمثيل أكبر للقطاع الخاص" الوطنية لحماية المستثمر" 11

 31 الشباب األردني يواجه مصاعب في االنتقال من المدرسة إلى العمل الالئق: منظمة العمل الدولية 11

 

 (75661) صحيفة الدستور

 1  بالعقبة" ميناء الحاويات" إنهاء إضراب العاملين في  7

 7  تتفق مع بوليفارد العبدلي إللغاء رسوم الدخول" السياحة النيابية"  4

 22 مليار دينار تكاليف استضافة الالجئين السوريين واقطاع الغاز المصري 6.6: طوقان 3

 22  تدعو النهاء اضراب الميناء" العربية لحقوق االنسان" في " حماية المستهلك"  2

 22  الضمان االجتماعي تدعو لالبالغ عن إصابات العمل خالل اسبوعين 6

 

 (6997) صحيفة العرب اليوم

 14 تبدد احالم االردنيين بأنبوب النفط العراقي والحكومة مطالبة ببدائل 1

 14 من الممكن ان يحقق االردن اقالعا سريعا للنطاق العريض: البنك الدولي 2

 14 قدمت وعودا برفع أجور النقل العام" النقل البري" 3

 15 حاوية غذائية عالقة في ميناء العقبة 411 4

 

 (3619)  صحيفة الغد

 5أ  مليون دينار خسائر الشاحنات من توقف النقل إلى العراق 46 1

 3ب  المرحلة الثانية من خطة الرقابة على االسواق تبدأ الجمعة 2

 3ب  ترجيح توزيع مليون طرد مع نهاية رمضان 3

 6ب  %1334بورصة عمان تنخفض  4

 

The Jordan Times (11779)                                                                                                                        Page  

1 Think tank urges NGO-private sector partnership to better serve refugee community  1 

2 Aqaba container terminal staff suspend strike 2 

3 Katamine urges Jordanians to encourage local industries  3 

3 JEDA registers drop in violations by food outlets in Ramadan  4 

4 Company to cancel entry fees to The Boulevard in Abdali  5 

10 Report ranks Aqaba zone, estate among top 10 in Mideast  6 
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