
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/3/2018األحد 
الصفحة                                                                                                                                   (17263) صحيفة الرأي    

 26 *إعالن /أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب 1  

 3 *الحكومة توضح أسباب رفع الدعم والضريبة و"النواب" يناقش الرد الحقا 2  

 4 خبراء: ظروف االقليم والتأشيرات الٌمقيدة واالسواق المنافسة وراء تراجع السياحة العالجية 3  

 6 خطتها لمواجهة التحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية"المبادرة النيابية" تعلن  4  

 11 منع استيراد المعجونة الهالمية "الساليم" لخطورتها  5  

 24 حكومة ظل/ قطاع خاص/ د. فهد الفانك 6  

 25 هل يتم تجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟ 7  

 25 مليون دينار استيراد التجار من األلبسة واألحذية للموسم الصيفي 65 8  

 26 انخفاض حاد ألسعار الخضار في العارضة المركزي رغم تراجع اإلنتاج 9  

 48 تحسن إيرادات المناطق الحرة بالزرقاء 10  

 48 فرصة عمل للسيدات 130"تجارة السلط" توفر  11  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الراي  

 (18187) صحيفة الدستور

 22 االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية"توقيع مذكرة تفاهم بين "تجارة عمان" و" 1

 2 مذكرة نيابية تطالب الحكومة بالعدول رفع رسوم الهايبرد 2

 6 عمانية بمسقط لتوسيع آفاق التعاون الثنائي-مباحثات برلمانية أردنية 3

 21 اتفاقية منح دعم وتطوير للمشاريع الزراعية اإلنتاجية 100توقيع  4

 21 دعوة وزارة الصناعة لحماية المنتجات الوطنية 5

 22 % الشهر الماضي3.6ارتفاع معدل التضخم إلى  6

 22 *وزير شؤون االستثمار" يلتقي الجمعية اإلفريقية األردنية لألعمال" 7

 22 *بحث تعزيز عالقات األردن االقتصادية مع اليابان 8

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الدستور

 (3893) صحيفة السبيل  

 3 "راصد" يوصي باستحداث أطر تشريعية لتنظيم الحكومة اإللكترونية 1  

   

 (4604) صحيفة األنباط  

 4 بحث تفعيل البروتوكول الصحي بين األردن وتونس 1  

 12 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2625 2  

   

 ( 4880) صحيفة الغد  

 6أ  أعوام10مليون دينار على البحث العلمي في  42البواب: األردن ينفق  1  

 9أ  محال تجارية إلغالقها الشوحة: ركود غير مسبوق بأسواق إربد يدفع بأصحاب 2  

 1ب  خبراء: الحكومات مسؤولة عن التشوهات في سوق العمل 3  

 2ب  في فعاليات عالميةمشاريع ريادية أردنية تتفوق  4 4  

 2ب  %3.3ارتفاع اسعار المستهلك  5  

 2ب  %6ارتفاع ايرادات استثمارات حرة الزرقاء  6  

 3ب  بعد أكثر من عام ونصف: حصاد "تبسيط المنشأ" أقرب الى الصفر 7  
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  1 Gov’t turns down MP’s request for power to decide tax cap 1 

  2 JEDCO signs 100 grant agreements to boost rural development  2 

  3 MPs want tax exemption on hybrid cars reinstated 3 

  8 Jordan’s stability and economic development - Amer Al Sabaileh 4 
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