
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/7102/ 72الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (05327)  صحيفة الرأي

 72 وفد اقتصادي أردني يطالب بإزالة العقبات أمام النقل وتسهيل تسجيل الدواء في مصر 0

 5 مإمهال العمال المخالفين حتى تشرين األول لتجديد تصاريحه 7

 72 فهد الفانك/ لماذا هبطت الصادرات؟ 3

 72 عصام قضماني/ االرباح والخسائر.. االقتصاد في ظل أسعار نفط رخيصة  2

 72 بدء تطبيق نظام مراقبة المركبات الحكومية 2

 72 للنهوض بالنقل الجوي" القطاعين"ضرورة تعاون : المسلماني 5

 28 تدعو الى تشديد الرقابة على المواد الغذائية" المستهلك" 2

 28 %8انخفاض أسعار الدجاج الحي  8

 

 (02728) صحيفة الدستور

 22 وفد اقتصادي أردني في القاهرة يبحث زيادة التعاون مع الجانب المصري 0

 1 والناشئة والمتوسطة الصغيرة الشركات إلقراض للبنوك دينار مليار وفر المركزي البنك:  فريز 7

 1  االجتماعي التواصل مواقع عبر الترويج حمالت من تحذر " :والتجارة الصناعة"  3

 22  األجانب المستثمرين من مزيد الستقطاب بحاجة عمان بورصة 2

 22  اليوم سامية ملكية برعاية"  اردننا مهرجان"  افتتاح 2

 

 (3721)  صحيفة الغد

 5ب  ومصر األردن بين النقل حركة أمام العقبات كافة بإزلة يطالب مراد 0

 7ب  وحدة ايدنا/ عمان تجارة غرفة اعالن 7

 7ب  للخارج السفر على االنفاق دينار مليون 320 3

 3ب  والرأي التشريع ديوان الى الطاقة لقطاع قوانين خمسة ترفع الحكومة 2

 3ب  المدرسية المستلزمات على الطلب ارتفاع 2
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2 ‘JD133.262 million allocated for 2016-2018 development projects in Maan 1 

2 JTB targets UK, Germany and France in its tourism promotion plan 2 

4 No potatoes from Israel ‘flooding local market’- ministry  3 

4 Trade Ministry urges consumer vigilance with online promotional campaigns  4 

10 SMEs await ‘genuine’ empowerment-experts  5 

10 GAC handles first floating storage regasification unit at Aqaba 6 
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