
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/7/4102االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (05951)  صحيفة الرأي

 8 افتتاح شارع الوكاالت رسمياً خالل يومين 1

 2 مجلس الوزراء يبحث تكييف االعتداءات على المياه ضمن الجرائم االقتصادية 2

 2 ألف الجئ سوري في المملكة منذ اندالع األزمة 746 3

 3 الملك يدعو لتفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المكسيك 4

 8 اتفاقية لتمويل المشاريع االقتصادية للمصابين العسكريين وذويهم 5

 11 تسويق األردن كمقصد لسياحة الرفاهية 6

 24 فهد الفانك% / 6,07االكتفاء الذاتي  7

 24 عصام قضماني/ عناوين األمن االقتصادي  8

 25 منذ بداية رمضان% ,0اإلقبال على المطاعم يتراجع : حمادة 9

 25 مع نهاية أيار% 707يرتفع " الكهرباء الوطنية" مبيعات 11

 25 ألف طن( ,,0)واردات األردن من القمح ": الفاو" 11

 25 من قيمة األوراق المالية بقطاع الصناعة 7,07االستثمار غير األردني يحوز  12

 26 عدلي قندح. د/ مستقبل وآفاق االقتصاد األردني  13

 26 تعد دراسة حول الخطة العشرية للنهوض باالقتصاد الوطني" رجال األعمال األردنيين" 14

 27 للتعاون معها" األردنية"تختار كلية األعمال في " التجارة العالمية" 15

 48 اإلسكان لألجانب بشراكة أردنية قريباً إعادة فتح االستثمار في قطاع  16

 48 1,24خالل العام % 102ارتفاع حجم اإلنفاق العالمي على تقنية المعلومات بنسبة : دراسة 17

 

 (07877) صحيفة الدستور

 11  افتتاح شارع الوكاالت بعد اعادة تاهيلة االسبوع الحالي  0

 1 القطاعين العام والخاص جزء من عملية اإلصالح الشاملة قانون الشراكة بين: النسور 4

 18 مليون دوالر لتطوير البنية التحتية 311يستثمر " : حاويات العقبة"  3

 18 ال يرجحون تعافي االقتصاد" المالية" المشاركون في استبيان  2

 18  يعتصمون بعد تسريحهمإغالق أول مصنع لصهر الحديد في المملكة والعمال  5

 

 (5983) صحيفة العرب اليوم

 13 2114الف مركبة خالل النصف االول من عام  85االردن يستورد  1

 13 مليون دينار حجم التداول االجمالي في بورصة عمان 5,5 2

 13 ألف طن ارز 81الف طن مخزون المملكة من السكر و  131 3

 14 مليون دينار 62,5يوصي برفع رأس المال إلى " المصفاة"مجلس ادارة  4

 

 (3579)  صحيفة الغد

 4أ  خالل أيام" الوكاالت"افتتاح شارع  1

 0ب  "الترام"مشاورات مع يابانيين حول مشروع : شبيب 2

 0ب  "ضريبة الدخل"مليون دينار اإليرادات المتوقعة من مشروع  1,7 3

 8ب  حملة لترويج األردن سياحيا 4

 8ب  %,07,مؤشر البورصة يتراجع  5
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