
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/5142/ 41ثالثاء ال
 الصفحة                                                                                                                                  (41341)  صحيفة الرأي

 31 سلطة العقبة تشكل لجنة لتعويض متضرري ميناء الحاويات 4

 5 بالتراث العالمي لتنشيط السياحة" المغطس"المسلماني يطالب باستغالل ادراج  5

 5 تحميل المنشآت النفقات الطبية في حال وقعت اإلصابة لمخالفة التعليمات": الضمان" 3

 5 تخصيص مسارب للشاحنات واآلليات الثقيلة في عمان 1

 52  فهد الفانك%/ 1+4التضخم االساسي  2

 52 عقوبات تأديبية للشركات المخالفة والمدرجة في بورصة عمان 1

 52 مليار دينار قروض المؤسسات االقليمية والدولية للمملكة لنهاية أيار 7.2 7

 52 النفط مكاسب خارجية محدودة للمملكة نتيجة انخفاض اسعار" النقد الدولي" 2

 21 مليار دينار حجم االستثمار غير االردني في قطاع البنوك 7.2": مركز االيداع" 2

 21 تشكيل لجنة لتحسين أداء بورصة عمان 41

 21 من الخريجين يفكرون بتأسيس أعمالهم الخاصة في المستقبل% 08 44

 

 (47537) صحيفة الدستور

 71 العقبة ميناء في الحاويات تخزين بغرامات للنظر لجنة تشكل" العقبة سلطة"" عمان تجارة" غرفة لمطالب استجابة 4

 3 الشوارع من البسطات إلزالة حمالتها تكثف" االمانة" 5

 18 الحاويات على االزدحام رسوم فرض قرار تنفيذ ترجئ" ميرسك" 3

 

 (1531) صحيفة العرب اليوم

 42 الحاويات ميناء متضرري بمطالبات للنظر لجنة تشكل 1

 42 العيد خالل المفضلة األردنيين وجهة العقبة 5

 42 طويلة الذكية الحكومة نحو االلكتروني التحول رحلة: شويكة 3

 42 الحالي الشهر نهاية لألردن الدولي النقد صندوق من دوالر مليون 111 1

 42 االول النصف خالل المسجلة االموال رؤوس دينار مليون 71 2

 42 % 1527 انخفاض على تغلق عمان بورصة 1

 

 (3252)  صحيفة الغد

 17 الميناء متضرري إلعفاء لجنة وتشكل" عمان تجارة" لمطالب تستجيب العقبة سلطة 1

 9 الحاويات بميناء التشغيلية طاقتها أقصى وفق تسير المناولة عمليات: فالمنت 2

 18 االردنية والفواكه للخضار جديدة تصديرية أسواق بفتح يطالبون مزارعون 3

 17 الماضونة في الشمسية الطاقة لمشروع دونم 211 تخصص الحكومة 4
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2 Container handling at Aqaba terminal at full capacity-ACT 1 

3 $265 soft loan from France to fund energy, water projects-Dumas   5 

4 Apple imports to be suspended by end of July  3 
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