
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/8/6102األربعاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (02288)  صحيفة الرأي

   62  نتطلع الى بناء على زيارة المملكة الى جاكرتا وتعزيز التعاون التجاري: مراد 0

   0 فريق وزاري يزور سوق الخضار فجرا 6

   6  لدينا أيد مؤهلة لسد احتياجات القطاع الزراعي: الغزاوي 3

   3  سنضاعف الدعم لألردن: وزير التنمية البريطانية 4

   2  نرفض المساس بقوت المواطن: نقابة أصحاب المطاعم 5

   64  فهد الفانك / كيف نشجع االستثمار؟ 2

   65  مليون دينار انفاق المترشحين المتوقع على االنتخابات النيابية 25: اقتصاديون 2

   65  مؤسسات دولية في شهر 2انخفاض المديونية لـ % 0.1 8

   65  حالة استجرار غير مشروع للكهرباء خالل تموز 232ضبط  1

   48  لكن مخاوف تخمة المعروض تراوح مكانها% 6النفط يرتفع  10

   

   (02203) صحيفة الدستور

   63  المملكة وإندونيسيابحث سبل التعاون التجاري بين  0

   0 عاما 02من الالجئين السوريين أعمارهم أقل من % 50.5 6

   0  قرشا 61رفع الضريبة الخاصة على التمباك  3

   0  عالميا بمكافحة غسل االموال 35االردن الثاني عربيا و" : بازل"  4

   0  أيام 3الشهر الحالي ولمدة  02بدء الترشح لالنتخابات البرلمانية  5

   4 6102مهرجان االردن للتسوق / اعالن  2

   60  تناشد وزارة التجارة العراقية مراجعه قرارها منع استيراد منتجات أردنية" صناعه عمان"  2

   

   (4312) صحيفة الغد

   3ب   نتطلع الى بناء على زيارة الملك الى جاكرتا: مراد 0

   62أ  يال نتسوق/ 6102اعالن مهرجان االردن للتسوق  6

   0ب   نظام يتيح لهيئة االستثمار استيراد أراض من المطورين في المناطق التنموية والحرة 3

   0ب   يعزز االستقرار المالي والنقدي عبر تعديالت قانونية لحماية استقاللية" البنك المركزي" 4

   3ب  6102مليون دينار قيمة المشاريع الحكومية في الكرك للعام  22.6: الفاخوري 5

   3ب   القطاع التجاري يبحث تنمية العالقات االقتصادية مع اندونيسيا 2
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0 ‘Jordan 3rd regionally, 35th internationally in combating money laundering’  1   

6 LNG imports reach 66 billion cubic feet — ministry 2   

3 ‘GAM changes work schedules due to high temperatures’  3   

3 Shoppers urged to check frozen goods  4   

01 $290m industrial exports of Irbid in H1  5   
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