
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 20/3/2018ثالثاء ال
الصفحة                                                                                                                                   (17271) صحيفة الرأي  

 27 *شحاده: ملتزمون بدعم المستثمرين 1

 1 مليار دوالر احتياطات "المركزي" 13,9 2

 1 ال الغاء للضريبة على المجوهرات 3

 3 *العايد ينقل رسالة من الملقي لنظيره المصري تتناول التعاون االقتصادي 4

 4 *بحث التعاون الزراعي مع االمارات 5

 8 خبراء: األردن وجهة للسياحة في المنطقة 6

 27 الجمارك"النيابية المشتركة" تشرع بمناقشة قانون  7

 27 *مليون دينار في كانون الثاني الماضي ٢٧٤٤٣الدين العام  8

 27  توسع استثماراتها وتطرح حوافز جديدة"تطوير معان"  9

 28 الحكومة تعزز برامج تنموية وتنفيذية لتمكين المرأة اقتصاديا 10

 52 مطالب بمراجعة االتفاقيات التجارية لحماية الصناعة الوطنية 11

 52 *رك مطار الملكة علياءملحس يشيد بتفعيل خدمة التخليص المسبق بجم 12

 52 *مليون دينار بعد المنح ٤٣الدعم النقدي الكامل يرفع عجز الموازنة إلى  13

 52 منتجاً أردنياً ميزة تنافسية باألسواق البرازيلية ٤٠ 14

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الراي

 (18194) صحيفة الدستور

 19 وزير االستثمار: الحكومة ملتزمة بدعم المستثمرين 1

 1 الملقي: تحفيز النشاط االقتصادي يتطلب أجواء أمنية مالئمه 2

 5 االتحاد االوروبي واالردن: شركاء في التجارة / سفير االتحاد االوروبي 3

 19  امسيح : ضريبة المبيعات ضمن رسوم دمغه الذهب 4

 

 (3900) صحيفة السبيل

 4 الطاقة": سعر بيع الكهرباء موزع بين شريحتين "داعمة ومدعومة"وزير " 1

 5 تراجع اإليرادات المقدرة يرفع العجز ويفتح المجال أمام التوسع في االقتراض 2

 5 لقائهم وزير المالية حول ضرائب سيارات "الهايبرد"تفاؤل "تجار الحرة" بعد  3

 

 (4612) صحيفة األنباط

 2 الفاخوري: الحكومة تحرص على التنسيق مع قطاع المرأة لتفعيل دورها في المجتمع 1

 3 مطالبات سياسية بالتراجع عن القرارات االقتصادية 2

 

 ( 4888) صحيفة الغد

 2ب   الكباريتي: األردن من أكثر الدول جذبا في "تكنولوجيا المعلومات" 1

 1ب  % نسبة الدين للناتج المحلي االجمالي95.6 2

 1ب   مليون دينار بعد المنح 43الدعم النقدي الكامل يرفع عجز الموازنة الى  3

 2ب  تطبيق تعليمات لجنة التصنيع وتحديد المنِشأ داخل المناطق التنموية 4

 2ب   "صناعة عمان" أسعار األلبسة المستوردة محكومة بـ "القائمة االسترشادية" 6

 3ب   اتفاقيات التجارة الحرة: دقت ساعة المراجعة 7
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1 Public debt, budget deficit increase as foreign reserves remain within safe limits  1 

2 Turkish Airlines flights to Aqaba resume  2 

3 Finance minister checks on services provided by new customs centre at QAIA 3 

3 Jordanian ambassador in Cairo meets Egyptian PM, follows up on Mulki’s visit  4 

4 Cabinet approves funding of houses renovation at Palestinian refugee camps 5 
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