
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 82/2/8102األحد 
   الصفحة                                                                                                                                 (02701)  صحيفة الرأي

   31  بدء مفاوضات حول االتفاقيات التجارية مع بريطانيا بعد عامين: العناني 0

   3 زياد رباعي/ ومخالفات السير  وسط عمان 8

   30  من أسهم بورصة عمان% 0مساهما يملكون أكثر من  8217 1

   30  مليار دينار ديون المملكة لمؤسسات إقليمية ودولية لنهاية حزيران 1.1 3

   30 استقرار أسعار الذهب األسبوع الماضي: امسيح 5

   38  ارتفاع الصادرات الدوائية والصيدالنية% 88 6

   21  "الطاقة المتجددة"إدامة بصدد إصدار التقرير األول للشركات العاملة في  7

   

   (07212) صحيفة الدستور

   88  االردن سيتفاوض مع بريطانيا حول االتفاقيات التجارية بعد عامين: العناني  0

   9  "البلدية" منع استيراد سالالت حيوانيه مشابهه لـ  8

   9  خالل الصيف الحالي% 01ارتفاع عمليات السمنه  1

   80  "المتوسط" دراسة انشاء خط بحري اردني مصري مشترك عبر الموانئ المصرية المطلة على  3

   80  فرصة عمل توفرها مدينه الحسن الصناعية 88895: نمروقة  5

   80  هيئة االستثمار توقع اتفاقية لدفع رسوم الخدمات االلكترونية 2

   

   (3110) صحيفة الغد

   0ب   إعادة النظر في االتفاقيات التجارية بين االردن وبريطانيا بعد عامين: العناني 0

   0أ  تأسيس شركة قابضة لالستثمار االردني السعودي 8

   2أ  "األمانة"و" السير"تدعو لوقف حملة " تجار األلبسة" 1

   0ب  دخول المواصفة الجديدة لديزل المركبات حيز التنفيذ 3

   0ب  مراكز انطالق ووصول 5عطاءات لـ تطرح " هيئة النقل" 5

   8ب   "الطاقة المتجددة"مليار دوالر استثمارات في : الزعبي 2

   8ب   خبراء يدعون لتمكين القطاع الخاص من إدارة المواقع السياحية 7

   

The Jordan Times (12420)                                                                                                                       Page  
  

0 Jordan to renegotiate deals with UK in 2 years after Brexit  1   

0 IMF says tax, customs duty exemptions ‘critical’ as EFF deal endorsed  2   

8 ‘Education of Syrians costing Jordan JD250m annually’  1   

1 Mulki urges public agencies to cut spending 3   
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