
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/9102/ 92اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (06922)  صحيفة الرأي

 10 والمستوردات أعلى من الطاقة االستيعابية.. معيقات تواجه العمل بالميناء: الملقي 0

 8 ألف عامل وافد مخالف منذ بداية العام 51ضبط  9

 01 مكتبا سياحيا حتى نهاية حزيران لتجديد ترخيصها 06إمهال  1

 01 تدعو سفراء لترويج األردن" السياحة النيابية" 4

 92  تناقض التصريحات حول أسعار السلع 2

 92 نقابة المخابز تهدد بالتوقف عن العمل في عطلة العيد النخفاض كميات الطحين 6

 26 بضائع أردنية لبغداد عبر شاحنات عراقية: رمان 1

 

 (01999) صحيفة الدستور

 81  االنتاجية طاقته بكامل يعمل العقبة حاويات ميناء:  الملقي 0

 81  العراقية السوق تدخل االردنية الصادرات:  الصناعه وزير 9

 81  المحلية بالسوق االسعار استقرار مع االساسية المواد توفر 1

 81  04 وارتفاع 08 واستقرار سلعه 98 اسعار انخفاض" :  والتجارة الصناعه"  4

 81  المملكة وصادرات واردات لزيادة تعود الحاويات ميناء أزمة:  االردن تجارة 2

 81  بالعقبة الحاويات على التخليص تأخير تناقش:  النيابية االستثمار 6

 81  الحاويات ميناء بمقاضاه يلوحون الزرقاء صناعيو 1

 81  القطاع عمل لتعطيل تؤدي التجاري القطاع على الرقابية الجهات تشتت 8

 

 (6992) صحيفة العرب اليوم

 08 منقذ؟ من فهل تحتضر األردن في السياحة 0

 02 % 011 الجـــاري لإلنفــاق المحلــية اإليــرادات تغطيــة 9

 

 (1204)  صحيفة الغد

 1أ  باالقليم لوجستية منطقة الى العقبة ستحول الجديدة الموانئ: الخاصة السلطة 0

 8ب  "المتجددة" من الثانية الجولة في المؤهلة للشركات النهائية القائمة تعلن الطاقة 9

 8ب  البولندية القمح شحنة بيع شروط لتحديد فنية لجنة تشكل" الصناعة" 1

 8ب  االسعار استقرار مع الغذائية المواد توفر: التجار نقيب 4
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1 Prices of food items relatively stable in first week of Ramadan-study 1 

8 Reasons for lower inflation by Fahed Fanek 2 
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