
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/21/1122الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (24121)  صحيفة الرأي

 11 شكر وتقدير.. غرفة تجارة عمان  1

 11 ترفض لقلة اإلنتاج" الزراعة"و.. مزارعو الزيتون يطالبون بالتصدير  2

 11 األردن الثالث عربياً في مكافحة غسل األموال 1

 22 متقاعد لنهاية آب 021مليون دينار فاتورة التقاعد لـ  71727 4

 22 ال تغيير على آلية صرف الدعم النقدي للمحروقات 2

 22 الروابدة يشيد بالدور الوطني لجمعية حماية المستهلك 1

 21  القواسمي يطالب باإلسراع في التخليص على الحاويات المتراكمة بميناء العقبة بعد إنهاء اإلضراب 7

 21 جمعيتا المستثمرين وحماية المستثمر توقعان اتفاقية تعاون 8

 21 مذكرتا تفاهم مع برنامج التنافسية األردنية 9

 

 (24174) صحيفة الدستور

 1 منطقة اربد التنموية ستشهد انطالقة جديدة: النسور  2

 21  نهاية الشهر الحالي 1127توقعات باالنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة  1

 22  حاوية مالبس ما زالت عالقة في الميناء 221" : الدستور" نقيب تجار االلبسة لـ  0

 22  الجرائم المالية تطال بأثرها السلبي المؤسسات واالفراد وتلحق خسائر مالية باالقتصاد الوطني 2

 22  البريطاني في لندن اليوم –بدء فعاليات المنتدى االقتصادي العربي  7

 

 (1626) صحيفة العرب اليوم

 14 مليــار دينــار النـقد المـتداول فـي المملكــة 2.2 1

 14 مليون يورو منحة المانية لألردن لحماية البيئة  4.7 2

 14 تحدد مهام الدليل ضمن حدودها" إقليم البتراء"و .. األدالء السياحيين عن العمل "اضراب جزئي لـ  1

 12 الحكومة حصرت االقتراض من البنوك اإلسالمية النخفاض سعر المرابحة": الكهرباء الوطنية" 4

 

 (0441)  صحيفة الغد

 1ب  شكر وتقدير.. تجارة عمان  غرفة 2

 2ب  مليون دينار خسائر القطاعين الصناعي والتجاري بسبب اضراب عمال الحاويات 00 1

 1أ  ارتفاع حركة المناولة بالميناء وسط تكدس آالف الحاويات: العقبة 0

 2ب  تحظر تداول أسطوانات الغاز بأختام قديمة" المواصفات: "مصدر 2

 2ب  القطاع السياحي بحاجة الى وقفة دولة: المسلماني 7

 1ب  االصغر مليون دينار محفظة القروض االجمالية لقطاع التمويل 210: تقرير 4

 0ب  مركز زوار وخدمات سياحية متكاملة في طبقة فحل: القطامين 
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1 LTE technology to meet rising demand for data- ICT insiders  1 
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