
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 92/8/9102االثنين 
   الصفحة                                                                                                                                 (02701)  صحيفة الرأي

   3 بالتنسيق بين األمانة والسير وغرفة التجارة السماح باالصطفاف وسط البلد عدا ساعات الذروة 0

   1 األعالف تباع بالسعر المدعوم وتصدير الخراف يحقق ربحا  : حدادين 9

   1 تحذر من جهات تبتز المنشآت الغذائية" الغذاء والدواء" 3

   31 عصام قضماني! / إذ تتعسف... الشركات األجنبية  1

   30 مليار دينار قيمة فاتورة الطاقة في النصف األول 5

   30 ارتفاع وانخفاضاألسعار العالمية للبنزين والديزل ما بين : السعيدات 2

   30 شهور 2سيدة أعمال أردنية في دبي خالل  121 7

   30 األردن ومصر يقران حزمة إجراءات لتسهيل النقل البحري 8

   39 خبراء يحددون أولويات ملحة لتسهيل وصول الشركات لمصادر التمويل 2

   33 الشراء اإللكتروني بداية العام المقبلإطالق نظام : وزير المالية 01

   33 ارتفاع المساحة المزروعة بالخضراوات في المرتفعات للعروة الشتوية% 8.5 00

   

   (07232) صحيفة الدستور

   01  األمانة والسير تحددان أوقات السماح بوقوف المركبات في وسط البلد 0

   0 ارتفاع الطلب على الدينار 9

   0  فريق حكومي برئاسة الملقي الى القاهرة الثالثاء 3

   0  وفود الالجئين تشكل عبئا كبيرا على االردن: الدولية الوكالة االمريكية للتنمية  1

   9 %5" المدنية" مجلس الوزراء يناقش تخفيض أسعار سلع  5

   

   (1339) صحيفة الغد

   0ب   السماح للمركبات بالوقوف في وسط البلد باستثناء أوقاف الذروة 0

   9ب   نسبة تراجع الصادرات خالل النصف األول من العام الحالي% 2.5 9

   9ب   ارتفاع طفيف بأسعار المشتقات النفطية عالميا يعزز فرص تثبيتها محليا 3

   9ب   التصدير االردني الى اوروبا يمضي نحو االرتفاع 1

   3ب   مليار دينار 1.12عجز الميزان التجاري يرتفع الى  5

   3ب   اجراءات المواصفات تعزز حقوق االنسان: الطراونة 2
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1 Jordan, Poland agree to boost trade ties  1   

3 Fuel prices expected to remain stable in September  2   

5 Women entrepreneurs present their innovations at Amman seminar  3   

10 Investors can pay for JIC’s services online  4   

10 Trade balance deficit up by 2.7% in H1 5   
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