
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 91/91/4192األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (94121)  صحيفة الرأي

 11 عدم تصدير الزيتون لقلة اإلنتاج" الزراعة" 1

 33 "لتأمين عامالت المنازل"الصناعة والتجارة تعيد فتح باب المنافسة أمام شركات التأمين  2

 33 إنشاء مركز جمرك رودس للخرسانة 3

 33 4192لسنة ( 01)إرادة ملكية بالموافقة على قانون االستثمار رقم  4

 33 وفد أوروبي يطلع على تجربة ديوان المحاسبة الرقابية في مكافحة الفساد 3

 33 "4142رؤية األردن "مستثمرو األسكان يدعون لتبني شعار السكن للجميع في  6

 64 ميناء الحاويات يعمل بثلث طاقته اإلنتاجية: محادين 7

 

 (94112) صحيفة الدستور

 1  في التقرير العالمي لتكنولوجيا العالمي لتكنولوجيا المعلومات 22االردن يتقدم للمرتبة  9

 1  األلية الجديدة لتسعير االراضي بداية العام المقبل 4

 1  من انقطاع التيار بالشتاء ويدعو المواطنين لتجنب التنزة الفضولي بالثلوج" الكهرباء" يحذر : النسور  0

 21  أشهر 1الف شقة بيوعات شركات االسكان في  41 2

 24  االردن تحمل عبئا اقتصاديا واجتماعيا جراء االزمة السورية: البنك الدولي  2

 

 (6446) صحيفة العرب اليوم

 14 هل تستمر أسعار النفط باالنخفاض ؟ 1

 14 مليون دوالر مساعدات دولية 121الحكومة حصلت على  2

 14 تناقش آلية جديدة لتسعير العقارات في المملكة " األراضي" 3

 13 طن نفط معدل اسـتهالك المواطن مــن الطاقـة 9.4 4

 13 للسوريين%  41ألف وحدة سكنية منها  911األردن بحاجة إلى اكثر من : العواملة 3

 

 (0441)  صحيفة الغد

 4أ  مليون دينار من المنحة الخليجية لمشاريع امانة عمان 22 9

 2أ  سوق رأس العين جاء ألهداف تنظيمية واقتصادية: بلتاجي 4

 99أ  %03عمال الحاويات بالعقبة يواصلون اضرابهم لليوم السادس وارتفاع النسب التشغيلية في الميناء الى  0

 4ب  دينار رسوم على الشاحنة المحملة بالخراف البلدية المصدرة للخارج 9211 2

 0ب  الغاز االسرائيلي ليس الخيار الوحيد: خبراء 2

 0ب  كلفة التعامل مع اسرائيل اقتصاديا باهظة الثمن سياسيا 4

 3ب  لعام والخاصالخطة العشرية اختبار للشراكة بين القطاعين ا: العواملة 1

 3ب  آفاق جديدة للعالقة االقتصادية االردنية الرومانية 3

 

The Jordan Times (11852)                                                                                                                        Page  

2 Three main Amman intersections to be built at a cost of JD45 million  1 

2 Lower olive oil production expected this season  2 

3 Yahoo Amman office closure calls for more attention to ICT industry-experts  3 
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