
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/4/2018ثنين اال
 صحيفة الرأي )17284(                                                                                                                                   الصفحة  

 1 حاوية أرز 12"الزراعة" ترفض إدخال  1  

 3 *القيسي: تعديالت جوهرية على "قانون الجمارك" 2  

 23 % حجم االستثمار غير األردني في قطاع البنوك بآذار57.2"مركز اإليداع":  3  

 23 شغلي التكسي األصفرهيئة تنظيم النقل تبحث مطالب م 4  

 23 نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرار الدخل 5  

 23 الفريق االقتصادي يعمل/ تحليل اقتصادي/ عصام قضماني 6  

 24 صناعة األردن: فرص قوية للمنتجات الوطنية بالسوق الكندية 7  

 24 قطاع اإلسكان يتوقف عن العمل ألسبوع 8  

 24 ارتفاع قيمة صادرات الزرقاء خالل آذار 9  

 24 ة ملكية فكرية بالشرق األوسطحصول أبو غزالة على جائزة أفضل شرك 10  

 44 ماضي: ندعو لحوار جاد حول مشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة الجديد 12  

 44 وفد إماراتي برئاسة وزير الطاقة لبحث التعاون 13  

 44 ائتالف التجارة الوطني"التجارة األميركية" تطلق استراتيجية  14  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الراي  

 (18208) صحيفة الدستور

 1 %1.8نمو الناتج المحلي االجمالي بنسبة  1

 1  حاوية أرز غير صالحة لالستهالك 12رفض إدخال  2

 22  " مستثمري االسكان" تقرر السير باإلجراءات التصعيدية 3

 22 ماضي يدعو الى حوار جاد حول مشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة الجديد 4

 22  " الرخاء" تؤكد حق الحكومة في تعديل االتفاقيات 5

 

 (3911) صحيفة السبيل  

 4 مليار دينار حجم االستثمارات في سوق عمان المالي لنهاية آذار  18.6 1  

 5 خبراء: رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية والكهرباء غير مبرر 2  

 5 دعوات إلى إعادة النظر في مشروع قانون اتحاد ُغرف التجارة والصناعة الجديد 3  

   

 (4625) صحيفة األنباط  

 2 القيسي: التعديالت أجازت التخليص المسبق على البضائع الواردة 1  

 15 شركة قدمت بياناتها المالية للعام الماضي 194بورصة عمان:  2  

   

 ( 4901) صحيفة الغد  

 1ب   بنك محلي يتفاوض إلتمام عملية استحواذ على مصرف آخر 1  

 1ب   الحموري: قرار "الجنسيات المقيدة " دخل حيز التنفيذ وحملة لترويج السياحة العالجية 2  

 1ب   يجابي" ويتطلب عودة عن رفع الضرائب على المركباتخبراء: تملك غير األردنيين "إ 3  

 2ب  انطالق المؤتمر السادس للطاقة المتجددة في "األردنية" غدا 4  

 3ب   دولة تتخذ خطوات لتحسن االحتواء االقتصادي للمرأة 65تقرير:  5  
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The Jordan Times 
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  1 Petra visitor figures hit 8-year high in March 1 

  1 FTA with Turkey to resume ‘under certain conditions' 2 

  2 Aqaba port rejects 12 rice containers from India  3 

  2 First Jordan universities fair kicks off in Kuwait  4 

  3 ISTD urges taxpayers to submit applications before April 30 5 

  10 Jordan’s GDP grows at 1.8 per cent in last year’s fourth quarter 6 
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