
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/6102/ 62الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (02061)  صحيفة الرأي

 32 اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا قصة نجاح ونتطلع لبناء حاجات جديدة لقطاع الخدمات التجارية: مراد 0

 33 "التشاركية"االقتصادية والتجارية مع االردن لـ  نسعى لالنتقال بالعالقات: وزير تونسي 6

 6 تقر قانون الرقابة على الغذاء" صحة االعيان" 1

 32 بسبب انخفاض االسعار% 01النفط الخام تتراجع قيمة مستوردات االردن من  4

 32 دوالرا بعد تصريح بتنامي الطلب 25يرتفع الى " برنت" 2

 32 "الحاويات"التي تأخرت بسبب اضرابات  6115السماح بالتخليص على مركبات  2

 32 توفر االقرارات الضريبية على موقعها االلكتروني" الدخل" 6

 

 (06011) صحيفة الدستور

 33 تنمية التجارة وخلق فرص عمل للشباب ضرورة لهزيمة التطرف: السفيرة االمريكية  0

 2 دينارا( 204)يرفع الحد االعلى لبدل التعطل الى   الضمان"  6

 2 يقر باألغلبية الموازنة العامة للدولة" النواب "  1

 2  البنوك لتوجيه السيولة الراكدة نحو القطاعات االنتاجيةتشجيع  4

 32 مجلس ادارة جديد لجمعية البنوك 2

 32 6104مليار دينار صادرات المملكة خالل العام  26024 2

 33 تؤكد سالمة شحنه القمح البولندي" الصناعة والتجارة"  7

 

 (2016) صحيفة العرب اليوم

 14 مليــار ديــنار 11الـودائـع البنكيـة تتــخطى  0

 

 (1656)  صحيفة الغد

 21 تشجيع العالقات التجارية مع االردن أولوية أميركية: ويلز 0

 21 "الزراعة تنفي"و.. على منح رخص استيراد خارجيةمزارعو البصل يعتصمون احتجاجا  6

 21 االقتصاد االردني أثبت مرونة مواجهة التحديات: فريز 1

 21 6104ارتفاع الععجز في الميزان التجاري في % 064 4

 21 مليون يورو 051االردن وألمانيا توقعان اتفاقيتي مساعدات بقيمة  2

 21 6104مليار قيمة االموال المصرح بها عبر المنافذ الحدودية خالل  066 2

 21 منذ بداية العام" المطاعم السياحية"مليون خسائر  11 6

 21 في آب" كهرباء الصخر الزيتي"بدء تنفيذ محطة  8
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10 Us investments in Jordan worth $2.2 billion - Murad  1 

1 House passes budget after trimming expenditures  2 

3 Germany to provide 193m euros in development aid to Jordan  3 
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3 USAID programme activities to promote jobs in green technology  4 

3 farmers want gov’t to ban onion imports to reduce sector’s losses 2 

4 Farmers Tourist restaurants incurred JD30 million in losses 2 

10 Jordanian exports up by 6% in 2014-officail data 6 
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