
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/2/2102  األحد
 الصفحة                                                                                                                                  (02501)  صحيفة الرأي

 22  مراد يدعو لتخفيض نسب تسريب المعاينة الجمركية 0

 22  فهد الفانك% / 5.1نمو سكاني % 2.5نمو اقتصادي  2

 22  عصام قضماني / فك شيفرة قواعد المنشأ األوروبية 1

 25 نجاح إصدار أول سندات حكومية بعائد متغير" المالية" 2

 25  أتمتة الخدمات الحكومية تسخير للتكنولوجيا لخدمة الوطن: شويكة 5

 25 وزيرة الصناعة تبحث مع السفيرة العراقية اعادة فتح معبر طريبيل 2

 22  آب المقبل.. انجاز مشروع البطاقة الذكية 7

 22  المسؤولية الدولية عن استضافة الالجئين السوريين فتراجع أداؤه االقتصادياالردن تحمل : البنك الدولي 8

 28  هدوء نسبي في قطاع الصرافة المحلي 9

 28  االستقرار المالي يتطلب سياسات نقدية ومالية وتجارية منضبطة: عوض 01

 28  اختتام اجتماعات مجلس االعمال األردني التركي المشترك في عمان 00

 

 (07219) صحيفة الدستور

 22 والجمارك تبحثان قضايا تتعلق بأعمال القطاع التجاري" تجارة عمان" 0

 0 النسور يعقد مؤتمراً صحفياً حول مخرجات مؤتمر لندن اليوم 2

 8 األزمات على ثالث جهات من حدودنا وأزمة الالجئين فاقمت تحدياتنا االقتصادية: الطراونة 1

 8 قرشاً  21و 11اتفاق على سعر صوص أمهات الدجاج الالحم بين  2

 9 الحكومة ملتزمة بتحسين مستوى معيشة المواطن: القطامين 5

 9 أعباء اللجوء السوري معنيون بالوقوف إلى جانب األردن لمواجهة: وفد ألماني 2

 01 "األونروا"مليون دوالر ل  59السعودية تتبرع ب  7

 01 إغالق مصانع ومؤسسات غذائية وإنذارات وإحاالت للمحاكم بالزرقاء 8

 20 الشهر الماضي" صناعة عمان"تراجع صادرات  9

 20 الطباع يدعو الشركات التركية لالستثمار باألردن 01

 

 (2029)  صحيفة الغد

 2ب   االتفاقيات على البضائع الواردة الى المنطقة الجمركيةمراد يطالب بآلية مرنة لتطبيق  0

 5أ  دراسة تؤكد أهمية ايجاد تشريعات وطنية لحل مشكلة البطالة 2

 00أ   مليار دوالر 2المستورد للمملكة تجاوزت فاتورة الغذاء : عبيدات 1

 0ب   توجه لتحديد عمل السوريين في أربع مناطق تنموية 2

 0ب  "الممدد"تزور االردن في آذار وشبه اتفاق على البرنامج " النقد الدولي"بعثة  5

 0ب   "النقد الدولي"ما هو برنامج التسهيل االئتماني الممدد المتوقع ابرامه مع  2

 2ب  المنشأ األوروبية يزيد الصادرات الوطنية وفرص العملتخفيف قواعد وتراكم : خبراء 7
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3 World bank to offer $200m in concessional financing to Jordan, Lebanon   1 

3 Jordan calls for reopening Iraqi border crossing   2 

3 ‘Hotel occupancy in Aqaba nears 90% as carnival continues’   3 
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