
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 92/01/9102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05161)  صحيفة الرأي

 92 إعفاء المستوردين من رسوم التأخير في ميناء حاويات العقبة 1

 03 اعالن دورات تدريبية/ غرفة تجارة عمان  9

 1 قوة داخلية كبيرة لتطوير العالقات األردنية األرمنية: سركسيان 0

 1 9106مليار دينار حجم موازنة  1,0 4

 0 أجهزة محمولة للتبليغات القضائية الشهر المقبل: التلهوني 5

 6 ال يخضع لالمالءات" الدراسات االستراتيجية"مركز : رئيس الوزراء 6

 8 جلسات عمل توشر لضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص 7

 98 عصام قضماني/ انحراف مسؤولية الشركات االجتماعية  8

 92 جاهزون لمساعدة القطاع الخاص لالستثمار في الطاقة المتجددة: هارمجرت 2

 09 من السيدات يشعرن بوجود أثر سلبي على حصتهن في فرص العمل المتاحة% 12 10

 56 من استهالك األردن للطاقة يعتمد على االستيراد% 21: العين البطاينة 11

 

 (05212) صحيفة الدستور

 1 إعفاء المستوردين من رسوم التأخير جراء إضراب ميناء الحاويات 0

 1 نسبة استحواذ العمالة السورية على فرص العمل% 20 9

 91  "المحاسبين القانونيين االردنيين" القواسمي رئيسا لـ  3

 99  خبراء اقتصاديون يؤكدون ضرورة معالجة شرخ السياسات االقتصادية 2

 99 صناعه عمان تطالب بعدم رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي 6

 

 (6356) صحيفة العرب اليوم

 - إعفاء المستوردين من رسوم التأخير في ميناء حاويات العقبة 1

 14 ومقترح لتحرير سوق التوزيع,, سنويا " اسطوانات الغاز"مليون دينار كلفة استبدال  96 9

 14 أشهر 2مليار دوالر الدخل السياحي وحواالت المغتربين في  5,9 0

 14 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية 51بين  65األردن يتراجع للمرتبة  4

 15 استمرار تدفق اللجوء السوري زاد المعاناة االجتماعية في األردن 5

 

 (3511)  صحيفة الغد

 3ب  خالل اإلضراب" ميناء الحاويات"إعفاء المستوردين من رسوم التأخير في  0

 1أ  انخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلية: جمجوم 9

 0ب  تبدي استعدادها لتمويل تسهيالت قروض للبنوك األردنية" اوبيك" 3

 9ب  ارتفاع الكلف وبيروقراطية االجراءات ينذران بتباطؤ قطاع العقار: مستثمرون 2

 9ب  ديناراً للطن 611و  636أسعار الحديد تتراوح بين  6

 3ب  %0,1الرقم القياسي ألسعار تجارة الجملة يرتفع  5

 3ب  رمان يدعو لشمول المناطق الحرة باالتفاقيات العربية الثنائية 1

 1ب   تدعو الحكومة لتشديد الرقابة على الغذاء" المستهلك" 1
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2 Prices of tomatoes to drop in mid-November  1 

3 Lack of skilled ICT graduates hindering sector’s development  2 

3 ASEZA calls for inclusion of local community in protecting marine environment  3 

10 Littlefield briefs prime minister about OPIC programs  4 

10 CBJ figures show higher tourism revenues, expatriate remittances  5 

10 ACI wants government to cancel higher electricity tariffs on industrial sector  6 
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