
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 10/8/2016  ربعاءاأل
   الصفحة                                                                                                                                 (16695)  صحيفة الرأي

   25 مراد: توفير التدريب لألردنيين من أولويات "تجارة عمان" 1

   24 اعالن/ غرفة تجارة عمان توقع اتفاقية تأمين صحي 2

   1  "الوزراء" يناقش الزامية تغيل االردنيين 3

   3  طنا من المنتجات المستوردة 372رفض ادخال  4

   23  مليون دينار قيمة الشكات المرتجعة لنهاية أيار 678 5

   23  في السنوات الخمس الماضية %30العمري: أسعار االراضي ارتفعت  6

   23  ميغاواط 2890األحمال الكهربائية تعود لمستوياتها وتسجل  7

   23  مليون دينار ايرادات الربع الثاني لمركز حمرك العقبة الجديد 114.6 8

   23  ارتفاع رصيد المملكة من الذهب في شهر 11% 9

   44  مجلس االعمال االردني التركي ينعقد في اسطنبول قبل نهاية العام 10

   

   (17620) صحيفة الدستور

   23  مراد : توفير التدريب لألردنيين من أولويات غرفة تجارة عمان 1

   1  بعالقاتنا االقتصادية مع مصر لمستواها السياسي المميزالملقي : حريصون على االرتقاء  2

   21  األردن ومصر يتفقان على خطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي 3

   21  االردن يطلب من مصر استثناء شركاته من شرط التسجيل 4

   22 %8ارتفاع البيانات الجمركية في العقبة بنسبة  5

   22  العدول عن تنفيذ االعتصام اليوم تغليبا للمصلحة العامة على الخاصة 6

   

   (4313) صحيفة الغد

   2ب  مراد: توفير التدريب لألردنيين من أولويات "تجارة عمان" 1

   2ب   اعالن/ غرفة تجارة عمان توقع اتفاقية تأمين صحي 2

   1ب   شركة عقارية 14مليون دينار خسائر  4.2 3

   1ب  مليون دينار حجم االستثمار الكلي في قطاع االتصاالت 288 4

   2ب   خبراء: شركات صغيرة مهددة باإلفالس 5

   3ب  %50مصر تخفض رسوم عبور بواخر الحبوب االردنية من قناة السويس  6

   3ب   العناني يستعرض تأثير األزمات اإلقليمية على األردن أمام وفد نيابي امريكي 7
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3 Jordan, Egypt reach compromises on outstanding issues 1   

3 LTRC to develop new public transport routes in governorates 2   

10 Jordan seeks further development cooperation with Turkey — Mulki 3   
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