
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 72/3/7102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (02527)  صحيفة الرأي

 33 مراد يدعو مصر إلزالة العقبات أمام تنمية العالقات االقتصادية بين البلدين 0

 2 األسعار السياحية يجب أن تتناسب مع الخدمات: المسلماني 7

 72 فهد الفانك/ البنك الدولي وأسعار الكهرباء  3

 31 نهاية الشهر... ترجيح رفع أسعار المحروقات  4

 31 استثمارات صناعية تسعى لتأسيس بنية تحتية للتزود بالغاز الطبيعي: الدبعي 5

 30 التخطيط يدعو الدول المانحة لترجمة التزاماتها وتعهداتها المالية للمملكةوزير  2

 30 عربياً بحجم الموجودات 03القطاع المصرفي بالمرتبة  2

 30 تغيرات أسعار الصرف أثرت ايجاباً على المديونية الخارجية": المالية" 2

 37 تعدد الجهات الرقابية يخلق إرباكاً في السوق المحلي ويهدد االستثمارات القائمة 9

 37 عليان يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات ذات المحركات الصغيرة 01

 37 في بورصة عمانمليار دينار  0272جنسية تملك أوراقاً مالية بقيمة  92 00

 33 النافذة االستثمارية لم تحقق نقلة نوعية في تبسيط اإلجراءات: بدران 07

 33 ارتفاع قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد في شهرين% 0375 03

 52 تدشن خطاً جوياً إلى جوانزو" الملكية األردنية" 04

 

 (02422) صحيفة الدستور

 73 القطاعان التجاري والصناعي يطالبان مصر باستثناء االردن من إجراءات التصدير الجديدة 0

 5  المجددة لتراخيصها نهاية الشهر الحاليالغاء مكاتب السياحة غير  7

 70  نبيل اسماعيل رئيسا لجمعية المستثمرين األردنية 3

 70  تنظم زيارة الى جورجيا" المصدرين األردنيين"  4

 

 (4021)  صحيفة الغد

 7ب   القطاع الخاص يدعو السلطات المصرية الستثناء األردن من اشتراطات التصدير الجديدة 0

 00أ  الشهر المقبل 3في  4تؤكد االنتقال لساحة " العقبة الخاصة"مخلصون يرفضون و  7

 0ب   سنوات 3زيادة المديونية وضعف النمو عالمتان فارقتان في " النقد الدولي"برنامج  3

 7ب   تبحث تعزيز صادرات منتجات البحر الميت الى الصين" صناعة عمان" 4

 4ب  البيئة المعيشية تتحسن لكن مؤشرات الدخل تتراجع" مؤشر االزدهار االردني" 5

 

The Jordan Times (12291)                                                                                                                        Page  

1 Jordan targeted by world bank new strategy for region 1 

1 Jordan strategy Forum launches prosperity index 2 

1 Gas, oil exploration deal with IPG’s very promising’ - official 3 

3 Fakhoury holds follow- up meeting on donor pledges 4 

3 Cooperation deal signed for third phase of project targeting poverty pockets  5 

3 Employment fund says excellence award an incentive to continue serving Jordan 6 

10 Homsi, Weifang discuss expanding Jordanian – Chinese business ties 7 

10 Jordanian delegation begins business visit in Georgia today 8 
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