
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 61/7/4162االربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (65151)  صحيفة الرأي

 42 تطالبان الحكومة بالتدخل لوقف اضراب العقبة" مالحة األردن"و " تجارة عمان" 1

 3  تعلق استيراد المنجا من دول" الزراعة" 4

 3 مهلة للمنشآت الفندقية لتصويب أوضاعها 3

 44 فهد الفانك/ استقرار أسعار المستهلك  2

 44 عصام قضماني/ توقيت خاطئ .. الميناء  5

 43 طلب قوي على الدينار مدفوعاً بارتفاع حواالت المغتربين األردنيين: صرافون 6

 42 تطلق موقعاً إلكترونياً للترويج للصناعة الوطنية" صناعة عمان" 7

 22 %05مليون دينار حجم إنفاق األردنيين في رمضان ونسبة الهدر تصل إلى  555 8

 

 (61661) صحيفة الدستور

 17 "ميناء الحاويات" ونقابة المالحه تطالبان بانهاء إضراب " تجارة عمان"  6

 1 تعفي المستوردين من الغرامات بسبب االضراب" ميناء الحاويات"  4

 1 أشهر 1شركة في  2423تسجيل  3

 3  لن تألوا جهدا إلنهاء إضراب عمال العقبة" العمل: " القطامين  2

 17  تجار يحذرون من انخفاض واردات المملكة من اللحوم الطازجة 5

 17 مليار دوالر عائدات قطاع السياحة لنهاية حزيران الماضي 4.3" : المركزي"  1

 18  السماعين رئيسا لجمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 7

 

 (5111) صحيفة العرب اليوم

 12 مليون دوالر الوفر المتحقق في فاتورة الطاقة جراء تشييد ميناء الغاز 555 1

 12 مليار دينار 1,6الدخل السياحي يرتفع إلى  4

 12 ساعة 28خطة بديلة إلعادة تشغيل ميناء حاويات العقبة بأقل من : محادين 3

 15 توقيع اتفاقيات الشركة األستونية خالل أيام 2

 

 (3576)  صحيفة الغد

 6ب  تحويل الشاحنات العاملة على الحدود العراقية إلى الخليج 1

 3ب  الخطة المستقبلية لالقتصاد األردني يجب أن تكون مرنة وتتسع للمتغيرات والمفاجآت: النسور 4

 3ب  تستضيف االجتماع اإلقليمي العاشر لمجلس المطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ" المطار الدولي" 3

 6ب  قانون اإلستثمار الجديد إصالحي ويمتاز بتوضيحه االعفاءات: الحلواني 2

 6ب  غرام الذهب ينخفض دينارا 5
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3 Majority of fresh graduates considering career as entrepreneurs-study 1 

3 ASEZA commissioner meets US ambassador in Amman  2 

3 JEDCO signs memo to support entrepreneurs  3 

10 Tourism revenues increase by 13.6% during first half of 2014 4 
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