
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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الصفحة                                                                                                                                   (17196) صحيفة الرأي  

 1 اتفاق يعلق اعتصام الشاحنات 1

 3 "وكالء السياحة" تقاضي صندوق الحج لتأسيسه شركة حج وعمرة 2

 16 ق الحركة/ عصام قضمانيازدحام يعي 3

 17 تجارة األردن تطالب الحكومة بحل مشكلة البيانات المفتوحة 4

 17 االستثمار غير األردني في قطاع الصناعة الشهر الماضي %50.4"مركز اإليداع":  5

 17 *النفط يرتفع ألعلى مستوى في عامين ونصف 6

 17 "ترشيد الطاقة أوالً"صندوق الطاقة المتجددة وصناعة األردن يطلقان المرحلة الثانية لبرنامج  7

 18 األردن والعام الجديد/ محمد مثقال عصفور 8

 32 دراسة توصي بتمكين المرأة وتعزيز دورها بسوق العمل ودعم المصانع لزيادة قدرتها التصديرية 9

 على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي*الخبر أعاله غير متوفر 

 (18118) صحيفة الدستور

 1 %95.3والدين العام يستقر عند  %2.6الى  ة: انخفاض عجز الموازن" المالية" 1

 1  ضبط وتبسيط إجراءات استقدام واستخدام العمالة الوافدة إلكترونيا 2

 17  دراسة توصي بتضييق الفجوة بين معدل انتشار الريادة االجمالي المبكر بين الذكور واالناث 3
 

 (3836) صحيفة السبيل

 3 وظيفة جديدة وتنقالت بين الوزارات لملء الشواغر 521الموازنة تستحدث  1

 4 مخالفات بالجملة لقانون البناء و"المهندسين" تطالب الحكومة بالتدخل 2

 

 (4537) صحيفة األنباط

 10 نشرة جديدة ألسعار الحديد محلياً  1

 10 ثالثة أردنيين في شبكة الشباب العربي للتنمية المستدامة 2

 10 2017 السياحة في البترا شهدت تحسناً ملحوظاً عام 3

 

 ( 4813) صحيفة الغد

 2أ  الصفدي: األردن يريد فتح آفاق أوسع للتعاون االقتصادي والتجاري مع الصين 1

 3أ  "راصد": آلية تصويت النواب على الموازنة لم تراع الشفافية والعدالة 2

 3أ  حملة تستهدف مقاهي االراجيل السبت 3

 5أ  العام الماضي97للنائب العام وإنذار  42مؤسسة طبية وإحالة  200إغالق  4

 1ب  الحمصي: دخول إعفاءات جمركية تركية يرهق الصناعة الوطنية 5

 3ب  تحليل اقتصادي /2018التوقعات االقتصادية في األردن خالل  6
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1 Ministry reports successes in 2017 macroeconomic indicators 1 

3 ‘Tourism sector expected to continue recovering in 2018’  2 
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