
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 15/3/2018خميس ال
الصفحة                                                                                                                                   (17266) صحيفة الرأي    

 48 *"العمل النيابية": اإلمكانات الصناعية والتجارية قادرة على المنافسة اإلقليمية والعالمية 1  

 5 ل االلكتروني يكتمل بعد عاميناجراء إدارياً والتحو 240"األمانة" تلغي  2  

 5 *"إدارية النواب" تشكل لجنة لتبويب توصيات مؤتمر حول البطالة 3  

 25 حسان: الحكومة ملتزمة بجدول ومني لتنفيذ خططها ومسؤولة عنه شهريا 4  

 25 ثانيمليار دينار االحتياطات األجنبية لدى "المركزي" بكانون ال 8,82 5  

 25 *آالف محطة شحن لسيارات الكهرباء في المملكة10اتفاقية لبناء  6  

 25 القيسي رئيساً لنقابة تجار الكهرباء 7  

 26 عقاريون: السماح لحلمة الوثائق والجوازات المؤقتة بتملك عقارات ينعكس إيجابا على القطاع 8  

 26 اقتصاديون يناقشون الحوافز االستثمارية لقطاع السياحة بمحافظة البلقاء 9  

 26 *"اكويتي العالمية": األردن مرشح ليصبح العمود الفقري لسوق البورصات األجنبية بالمنطقة 11  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الراي  

 (18190) صحيفة الدستور

 19  رئيس تجارة عمان يفتتح معرض " جوفاشن" 1

 1 رئيس غرفة تجارة االردن: الجهود الملكية المتواصلة نجحت في استقطاب مزيد من االستثمارات للمملكة 2

 19 الجغبير: وقف العمل باتفاقية التجارة مع تركيا يخدم الصناعه االردنية 3
 

 (3896) صحيفة السبيل  

 4 الغذاء والدواء" تبدأ بفحوصات السمية على معجونة الساليم" 1  

 5 وعود حكومية بدراسة البدائل التي قدمها المزارعون لتخفيف الضريبة 2  

   

 (4607) صحيفة األنباط  

 2 الملك يستعرض الميزات االستثمارية التي يوفرها االقتصاد األردني 1  

 4 أبو صعيليك يدعو لتبسيط اإلجراءات المعمول بها في أمانة عمان 2  

 12 الجغبير: وقف العمل باتفاقية التجارة مع تركيا يخدم الصناعة األردنية 3  

   

 ( 4883) صحيفة الغد  

 3ب  مراد يفتتح معرض "جو فاشن" 1  

 1ب  انقسام اآلراء حول وقف "اتفاقية التجارة مع تركيا" 2  

 2ب  ارتفاع المؤشر االردني لثقة المستثمر 3  

 3ب  عبيدات: االحتفال بيوم المستهلك ضرب من الخيال 4  

 3ب  2018مهرجانا سياحيا في  11 5  

   

  The Jordan Times (12888)                                                                                                                      Page  

  1 Jordan, Greece seek to build on Nicosia summit 1 

  3 ‘10,000 electric car charging stations to be built in Jordan’ 2 

  3 Medical tourism visa procedure changes ‘still need additional steps’ 3 

  10 Korean trade delegation holds meetings in Amman 4 
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