
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 27/2/2019ربعاء األ
 صحيفة الرأي )17608(                                                                                                                                   الصفحة

 1 *الرزاز يترأس الوفد الحكومي لـ"مبادرة لندن" 1

 2 "النواب" حق الشفعة لشريك العقار 2

 2 *"فلسطين النيابية" تبحث تمليك الغزيين أراض وعدم حصرها بالسكن 3

 4 األردن يحمل خطة االستجابة لألزمة السورية الى مؤتمر بروكسل 4

 6 *إطالق أول حاضنة لالبتكار الزراعي 5

 23 يوماً لتصويب أوضاعه 14مراقبة الشركات تمهل "منتجع وفندق البحيرة"  6

 24 *مليون دينار 20,3بـ 2018ض عجز الموازنة لعام انخفا 7

 24 *وفد ألماني يبحث إمكانية االستثمار في العقبة 8

 44 *بحث التعاون االقتصادي بين األردن ورومانيا 9

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18531) صحيفة الدستور

 1  بحضور الملك...مؤتمر مبادرة لندن غدا 1

 1  يئة استثمارية مناسبة جداوزيرة تشيكية : االردن ب 2

 1  االف أمام الحكومة 10إعفاء فوائد قروض المزارعين دون  3

 1  الجراد لم يدخل المملكة 4

 1  حظر تعاقد المدارس مع شركات لتسير رحالت المغامرة 5

 1  تأشيرات الحج والعمرة إلكترونيا 6

 21  مليار دينار ايرادات الجمارك للعام الماضي 5.1الرحامنه :  7

 

 (4153) صحيفة السبيل

 4 في العقبة معطل منذ شهرين ledالزعبي: جهاز فحص لمبات  1

 4 إلى الفحص الطبي "العمل" تدعو المتقدمين ل"خدمة وطن" 2

 

 (4949) صحيفة األنباط

 5 فرصة عمل في المطاعم اليوم 100يوم تشغيلي يوفر  1

 7 االتصاالت تعقد ورش عمل تشاورية حول البيانات الشخصية 2

 7  دوالرا متجاوزا ضغوط ترامب 65النفط يرتفع فوق  3

 7 بورصة عمان تغلق تداوالتها على ارتفاع 4

 

 ( 5225) صحيفة الغد

 9أ  النواب تناقش الخطة الوطنية إلدارة النفاياتصحة  1

 1ب  دعوات لمواصلة خفض العجز التجاري عبر تحفيز اإلنتاج 2

 2ب  برشلونة... رياديون أردنيون يطمحون لعقد شراكات عالميةمؤتمر  3

 3ب  عقاريون يطالبون األمانة بتفعيل قانون البلديات في مناطقها 4
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1 King participates in tech-focused Aqaba meetings hosted by US 1 

1 Razzaz arrives in London for economy, investment initiative  2 

2 German delegations tours Aqaba projects over potential investments  3 

2 ‘Czech Republic has stake in supporting Jordanian economy’  4 

3 Customs department reports JD1.5b in 2018 revenues  5 
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