
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/8/4102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (07977)  صحيفة الرأي

 2 ألف عاطل عن العمل 41إطالق المرحلة الثالثة للتشغيل لتعيين  1

 2 تعاون أردني سعودي بمجاالت اإلدارة الحكومية والخدمة المدنية 2

 22 فهد الفانك! / الدعم يأكل الموازنة  3

 23 النسور يدعو إلى اإلسراع بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل 4

 23 %01تراجع الطلب على المواد الغذائية : جوابرة 5

 23 ارتفاع الطلب على السيارات السياحية% 97: الشخشير 6

 23 انطالق أعمال المؤتمر الدولي األول للمالية والمصرفية في الجامعة األردنية 7

 44 أسعار بيض المائدة إلى انخفاض ومطالب بإلغاء ضريبة المبيعات 8

 44 تدعو إلى مقاطعة بضائع إسرائيل وموانئها" صناعة الزرقاء" 9

 44 منتدى تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة في بيروت بمشاركة أردنية 11

 

 (00912) صحيفة الدستور

 21 إصدار ثالث بمليار دوالر من سندات يوروبوندز وفق الشروط السابقة": المالية" 0

 21 العمل ببطاقة المستورد الورقية" التجارة والتموين" 4

 21 التجربة التايلندية في استمطار السحب قريبااالستفادة من : وزيرة النقل 0

 21 مليار دينار اجمالي موجودات البنوك في المملكة العام الماضي 2107 2

 22 4102 – 4107دراسة شاملة لقطاع الكهرباء في المملكة للفترة  7

 23 %1040الرقم القياسي ألسعار االسهم يغلق على ارتفاع بنسبة  0

 

 (6112) صحيفة العرب اليوم

 14 ألف برميل يوميا 070ارتفاع استهالك االردن من النفط إلى  1

 14 توقف العمل ببطاقة المستورد الورقية" الصناعة والتجارة" 2

  14 تطلب اسماء الموظفين تمهيدا لصرف الدعم النقدي" الضريبة" 3

 14 يد للحكومة على اموال مشتركي الضمان ال :الروابدة 4

 15 أشهر 7مليون دينار قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد في  704 5

 

 (0797)  صحيفة الغد

 7أ  ألف دينار 711وزارة األشغال تطرح عطاء تقاطع مليح بتكلفة  0

 7أ  تراجع وزارة العمل عن وقف الحوافز ينهي إضراب الموظفين 4

 7أ  مليون متر مكعب العام الحالي 241تقديرات بارتفاع احتياجات مياه الشرب لـ  0

 7أ  تشجيع المغتربين على االلتحاق باالشتراك االختياري" الضمان" 2

 0ب  %01الطلب على الذهب يتراجع  7

 0ب  تقرير اقتصادي/ الرياح والطاقة الشمسية أكثر كلفة مما يعتقد  0

 4ب  %02" المغطس"ارتفاع زوار  7
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 4ب  عاملون يشككون باالحصاءات المتعلقة بالقطاع السياحي 8

 0ب  %2ترتفع " الصناعة"العالمات التجارية المسجلة لدى  9

 8ب  أشهر 7مليون دينار قيمة مستوردات السيارات والجرارات في  200 01

 8ب  نشرة إرشادية جديدة ألسعار الحديد محليا 00

 8ب  قصة اخبارية/ مواطنون يترقبون بقلق رفع أسعار الكهرباء المقرر مطلع العام المقبل  04
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2 Importers urged to boycott Israeli seaports  1 

2 Ensour calls for speedy endorsement of income tax bill  2 

3 Gov’t scraps plans for four renewable energy power plants  3 

 

http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/

