
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/8/4102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05955)  صحيفة الرأي

 52 الف شهادة منشأ لنهاية تموز 13تصدر " تجارة عمان"  1

 84  تنفذ حملة التبرع بالدم لالهل في غزة" تجارة عمان"  5

 4  لم يعملن مطلقا% 07و   من االردنيات المتعطالت عن العمل يحملن شهادة جامعية% 28 3

 4  مؤسسة غذائية بالعيد 13اغالق  8

 52  بنهاية أيار" التحويلية " نمو انتاج الصناعات االستخراجية والكهرباء وتباين أداء  2

 52  من االوراق المالية في قطاع البنوك بتموز% 1.91االستثمار غير االردني يحوز على  6

 56  مركز الحسن في المنطقة الصناعية في االردن نموذجا لخدمة العمال الوافدين: تقرير دولي  7

 84 في الشهرين المقبلين% 87توقعات بارتفاع الطلب على الشقق  4

 

 (00914) صحيفة الدستور

 11  الف شهادة منشأ منذ بداية العام الحالي 10تصدر   "تجارة عمان "  0

 17  في المائة 51تراجع اعداد السيارات المعاد تصديرها خالل تموز الماضي بنسبة  4

 17  تبدأ مراجعه للبنية التحتية للبرنامج االردني" الدولية للطاقة الذرية"  1

 11  مليار دينار حجم تداول سوق العقار خالل االشهر السبعه االولى 2.1 2

 

 (0111) صحيفة العرب اليوم

 18 5418في تموز % 84انخفاض صادرات المناطق الحرة  1

 18 دينار 344من العاملين في االردن تقل رواتبهم عن % 34 5

 

 (1595)  صحيفة الغد

 1ب  ألف شهادة منشأ منذ بداية العام 10إصدار  1

 8ب  تنفذ حملة تبرع بالدم" غرفة تجارة عمان" 5

 1ب  خالل العيد% 00السياحة الخليجية ترتفع  3

 1ب  "عجلون التنموية"هيئة االستثمار تحدد قطع أراض جديدة إلقامة  8

 1ب  تحليل اقتصادي" /من قول إلى الفعل..تنويع مصادر الطاقة" 2

 8ب  اشهر 5في % 5مستوردات التبغ تنخفض  6

 

The Jordan Times (11790)                                                                                                                        Page  

3 Authorities preparing to disburse second tranche of fuel compensation  1 

3 US company to help construct Maan solar power plant  2 

10 Jordan Telecom reveals lower profit 3 

10 Jordan Electric Power Company narrows losses  4 
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