
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/7/4132األحد 
 الصفحة                                                                                                                                 ( 35951)  صحيفة الرأي

 8 مليون يورو قرض من بنك اإلعمار األلماني لمشاريع مائية جديدة 03 1

 28 فهد الفانك/ النمو االقتصادي في الربع األول  2

 28 عصام قضماني/ نتائج الشركات  3

 22 وال شكاوى بحق التجار% 03أسعار المواد الغذائية تنخفض : حمادة 4

 33 إدارية جديدة لجمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 5

 31 عدلي قندح. د/ النظام الضريبي المأمول أمانة في عنق مجلس األمة  6

 31 حمدي الطباع/ مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  7

 56 والخامسة عربياً ضمن مؤشر تكاليف غالء المعيشةعالمياً  030عمان في المرتبة  8

 

 (31661) صحيفة الدستور

 22 تجارة عمان تدعو القطاع الخاص لدعم غزة 3

 1  لجنة إلعادة النظر في تقديرات قيم االراضي بالمملكة 4

 21  هبوط حاد في اعداد الحاويات المستوردة الى العراق عبر ميناء العقبة 1

 22 إدارة مخاطر الكوارث تزداد اهمية في ظل تزايد ارتباط االقتصاد العالمي 2

 22 هيئة ادارية جديدة لجمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 5

 

 (5287) صحيفة العرب اليوم

 14 تحليل اقتصادي/ رخص الكهرباء واالتصاالت؟ ماذا ستفعل الحكومة بعوائد  1

 14 ارتفاع مستويات الطلب على المعدن األصفر في السوق المحلية 2

 14 الفطرمن فنادق المملكة محجوزة في عيد % 83 3

 15 التراكمية" الكهرباء الوطنية"مليار دينار خسائر  3,5 4

 

 (1575)  صحيفة الغد

 6ب  غرفة تجارة عمان تدعو للتبرع لغزة 1

 4ب  ألف كيلو غرام من اللحوم منذ بداية رمضان 21إتالف  2

 1ب  قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسمح بتنفيذ مشاريع صغيرة وكبيرة": اإلستراتيجيات األردني" 3

 1ب  يؤكد أهمية النهوض بالواقع السياحي وإنشاء بنية تحتية متكاملة القطامين 4

 2ب  مخاطر القطاعات غير الرسمية: التكلفة المخفية الناتجة عن تدفق الالجئين السوريين 5

 6ب  من القطاع الصناعي صغير ومتوسط% 95 6
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