
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/7/4102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (06957)  صحيفة الرأي

 11 مهتمون بإشراك النقابات العمالية في صناعة القرار: القطامين 1

 11 تطلق حملة تسويقية للخليج" تنشيط السياحة" 2

 21 فهد الفانك/ ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة  3

 21 عصام قضماني/ المشاريع الكبرى  4

 21 مليار دوالر احتياطيات العمالت األجنبية نهاية أيار 82,31 5

 21 %32تراجع الطلب على الشقق السكنية خالل رمضان : العواملة 6

 21 الطلب على المواد الغذائية ضعيف وأقل من المعدل الطبيعي: حمادة 7

 21 اليوم.. توقيع اتفاقية عطاء مشروع طاقة الرياح في معان  8

 41 انخفاض معدل استهالك القطاع المنزلي من الطاقة الكلية العام الماضي 9

 

 (05892) صحيفة الدستور

 7  مؤسسة غذائية للمحكمة خالل رمضان 041تحول " الغذاء والدواء"  0

 17  انخفاض الطلب على االغذية وارتفاع على االلبسة والحلويات 4

 17  مليون طن استهالك المملكة من االسمنت خالل النصف االول 4.6 0

 18 4101بحلول العام % 01المفوضية االوروبية تستهدف توفير الطاقة بنسبة  2

 

 (6995) صحيفة العرب اليوم

 14 %24فاتورة دعم المحروقات النقدي انخفضت  1

 14 تقلل من أهمية انقطاع النفط العراقي عن المملكة" المصفاة" 2

 14 مليون دينار رؤوس اموال الشركات المسجلة في األردن 112 3

 15 تراجع اداء القطاع السياحي عقب التوترات االمنية في المنطقة 4

 15 انخفاض أسعار الفائدة البنكية على القروض والتسهيالت 5

 15 "41شد"دينارا سعر طن الحديد  565 6

 

 (0685)  صحيفة الغد

 0ب  تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي رهن موافقة الحكومة: مصدر 1

 0ب  مليون دينار عجز الحساب الجاري 404 2

 0ب  4102تبحث مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة " اإلقتصاد النيابية" 3

 8ب  مليون دينار من كوريا 400األردن يستورد بقيمة  4

 8ب  %1018مؤشر البورصة يتراجع  5
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3 Security situation in Syria, Iraq a blow to exporters  1 
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