
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/11/2018نين االث
 الصفحة                                                                                                                                  (17494)  صحيفة الرأي

 1 ملحق اتفاقية لـ "الباص السريع" مليون دوالر كلفة 3,5  1

 3 "اقتصادية النواب" تعقد اجتماعات إضافية حول "ضريبة الدخل"  2

 3 *و"الضمان االجتماعي""العمل النيابية" تواصل مناقشة معدل "العمل"   3

 8 مزارعون يشكون التشديد على صادراتهم لإلمارات  4

 26 %184مليون دينار صافي أرباح الفوسفات للربع الثالث بزيادة  33,814  5

 26 "الطاقة النيابية": أولوياتنا االستثمار في القطاع  6

 26 قبةإجراءات خاصة لتشجيع التجارة في الع  7

 26 ألف مركبة هايبرد بنهاية تشرين األول 11,6التخليص على   8

 27 المحروق: المنصة قائمة على منظومة متكاملة لتمكين القدرات التصديرية للمنشآت الصناعية  9

 27 كودة خاصة للطاقة الشمسية في األردن  10

 27 "اإلحصاءات العامة" تستقبل وفداً من إدارة االحصاء باألمم المتحدة  11

 27 *ل لبحث قواعد كفاءة الطاقةورشة عم  12

 27 *العلمي: وضع أسس للسالمة العامة والصحة المهنية أساس للنهوض بالصناعة  13

 27 ارتفاع الرقم القياسي ألسعار تجارة الجملة بالربع الثالث  14

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18417) صحيفة الدستور

 1 الحكومة توافق على صرف مخصصات إلدامة " الالمركزية" 1

الرزاز يلتقي ذوي ضحايا " البحر الميت" غدا ومناقشة تقرير " التحقق النيابية" اليوم 2  1 

 1 وفد أردني للرياض لبحث حظر الحج والعمرة على فلسطينيين 3

 19 المواصفات : دراسات لوضع قواعد فنية جديدة لكفاءة الطاقة  4

 

 ( 4835) صحيفة األنباط

 5 العموش" كودة خاصة للطاقة الشمسية كطاقة بديلة ومتجددة 1

 5 الطاقة النيابية: سنعمل على إزالة العقبات أمام البيئة االستثمارية 2

 6 دينار من العقبة إلى خارج المملكة 2000إعفاء كل مسافر من رسوم إخراج بضائع بقيمة  3

 7 % ارتفاع الرقم القياسي ألسعار تجارة الجملة للربع الثالث2.6 4

 

 (4071) صحيفة السبيل

 3 غنيمات: الحكومة تتابع بجدية جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 1

 4 العقبة الخاصة": إجراءات للحد من التهرب الضريبي والجمركي" 2

 4 : أولويات اللجنة متابعة ملف "الضمان"العمل النيابية"" 3

 5 قطيشات: وسائل اإلعالم األردنية تعمل غالبيتها بمهنية وحرفية وحس وطني 4

 

 (5111) صحيفة الـغد

 8أ   "طاقة النواب": سنعمل على إزالة العقبات أمام البيئة االستثمارية 1

 9أ  %300ارتفاع كميات الخضار الواردة لسوق العارضة  2

 1ب   أردنيون في دبي وأبو ظبي بحثا عن االستثمار اآلمن والربح 3
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 2ب  قية التجارة"مباحثات أردنية تركية مرتقبة في أنقرة حول "اتفا 4

 2ب  دولة اإلنتاج والقطاع الخاص/ فهد أبو جابر 5

 2ب   منصة لتعزيز الصادرات األردنية 6

 2ب  الشام" -الخصاونة: مئات الطلبات يوميا إلعادة عمل مركبات "عمان 7

 

The Jordan Times (13082)                                                                                                                      Page  

1 Municipality strikers reach agreement to fulfill demands 1 

2 MPs pass arbitration law, refer other bills to committees for review  2 

2 CPF, UNICEF sign memo launching youth volunteer platform 3 

3 Minister promises changes to medical board exam 4 

3 Jordan’s dependence on imports threatens its food security — experts 5 
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