
 

   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/3/4102نثنين اال
 الصفحة                                                                                                                                  (01841)  صحيفة الرأي

 0 مجلس الوزراء يقر تعديل قانون الجمارك 0

 42  الف اسطوانه غاز من تركيا 41وصول  4

 48 الشوابكة يطلع على معيقات حركة التبادل التجاري بين االردن وفلسطين 3

 14  " تجار الغذائية" : السماح باستقدام عمال التحميل والتنزيل يحل معاناه التجار 2

 14  االردن وليبيا يبحثان تعزيز التعاون في مجال النقل 1

 14 أشهر المقبلة 6خالل هاس: تراجع متوقع في اسعار الغذاء العالمية وال زيادات هائلة باسعار النفط  6

 14 خالل شباط الماضي 2سلعه وانخفاض  02المستهلك : ارتفاع اسعار  2

 

 (06214) صحيفة الدستور

 02 تحسن حركة نشاط السيارات في المنطقة الحرة " الزرقاء" 0

 02 خيار استراتيجي لمواجهه تحديات الطاقة والمياهالفايز : البرنامج النووي االردني  4

 02  ارتفاع اسعار الذهب محليا بمقدار دينار خالل اسبوع 3

 

 (1883) صحيفة العرب اليوم

 03 تفاهمات اردنية مع " صندوق النقد" حول المراجعه الثالثة والرابعه لالقتصاد 0

 03 مؤتمر دولي للصخر الزيتي في االردن الشهر المقبل 4

 03 اصدار تعليمات " البطاقة التعريفية" للمستثمر السوري الشهر المقبل 3

   

  (3222)  صحيفة الغد

 4ب  تجار ألبسة يطالبون بفرض آليات رقابية تنظم عملية التنزيالت السابقة لموسمها 0

 4ب  أشهر 4ع أساسية يغطي متوسط سل 7الصناعة" مخزون المملكة من " 4

 3ب  أصحاب بسطات: أمانة عمان تسببت بخسارة أعمالنا 3

أخرى منذ تحرير  3وثبتتها  5مرات وخفضتها  7الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية  \تقرير اقتصادي 2

 المحروقات

 3ب 

 8ب  % العام الماضي33مستوردات المملكة من إسرائيل تنخفض  1
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2 2018 will be turning point in Jordan’s energy sector` 1 

2 13 deputies call for allowing argileh in restaurants, cafe`s  2 

2 Tabaa, Fattah discuss means to boost Jordanian-Iraqi economic relations 3 
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