
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/1/2019ثالثاء ال
 صحيفة الرأي )17558(                                                                                                                                   الصفحة
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 23 %20 والكاز الغاز على قياسي طلب 6

 24 والجندرية المهارات في تنوع تتطلب الحوكمة: الشركس 7

 24 * الثاني كانون بداية مع النفطية المشتقات أسعار انخفاض: الطاقة 8

 24 *اإلنشاءات قطاع في األردنية العمالة وتشغيل لتدريب مبادرة إطالق 9

 25 ثاني تشرين في الزراعيين المنتجين أسعار في االرتفاع% ١٢٫٨ 10

 25  ٢٠١٨ العام من الثالثة لألرباع اإلجمالي المحلي الناتج تحليل حول دراسة 11

 44 العام العفو بقانون المالية الغرامات كامل بشمول تطالب عهد كتلة 12

 44 *العالقات تنمية يبحثان البريطاني والسفير االعمال رجال جمعية 13

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18481) الدستور صحيفة

 1 شمول اعضاء مجلس استثمار أموال الضمان ورئيس الصندوق بـ " الكسب غير المشروع" 1

 1 فريز يؤكد متانه االوضاع النقدية في المملكة 2

 1 الجغبير رئيسا لـ " صناعه االردن" 3

 17 أبو علي : ال يتم تجريم التهرب الضريبي إال من خالل القضاء 4

 13 " المالية" و" التامين" و" العقارات" في مقدمة القطاعات التي قادت النمو عام 2018 5

 

 (4899) األنباط صحيفة

 3 إلكترونيا متجرا ً تطلق الملكية 1

 7 2018 عام خالل الزرقاء بجمرك مركبة ألف 49 تخليص 2

 7 العام العفو بقانون المالية الغرامات كامل تشمل أن الحكومة على يجب: عهد كتلة 3

 7 التأمين أنشطة في األموال غسل مكافحة حول عربي تدريبي برنامج 4

 

      (1174) السبيل صحيفة

 3 المشروع غير الكسب لقانون جديدة فئات يخضع الوزراء مجلس 1

 4 اإلنشاءات قطاع في األردنية العمالة وتشغيل لتدريب مبادرة إطالق 2

 

 (5175) الغد صحيفة

 3أ   العام بالعفو عامين من أقل جنح لشمول توجه: العودات 1

 1ب   الصفر الى الصناعات في الطبيعي الغاز استخدام على الخاصة الضريبة تخفيض 2

 2ب  "الدولي النقد" مفاوضات تعثر وحلول االقتراض كفاالت بين واشنطن في الرزاز جولة 3

 الخاصة المستشفيات مستحقات تدفع لم الليبية الحكومة: الحموري 4
 2ب 

 2ب  البحثي المفاعل في اشعاعيا تسريب ال" والمعادن الطاقة" 5

 3ب   الجمركية الرسوم من التركية السلع استثناء مهلة انتهاء 6

 3ب   الوطني األمن أولويات من واالقتصادي السكاني النموين بين التوازن: عماوي 7

 3ب  للطرق االتصاالت شركات استخدام لتنظيم موحدة جهة النشاء توجه 8

 

The Jordan Times (13135)                                                                                                                        Page  

1 ‘Foreign currency reserves cover Kingdom’s imports for 7 months’ 1 

2 Aqaba railway workers protest salaries, living conditions  2 

3 Prime minister launches National Service for 20,000 Jordanian youth  3 

3 Jordan Chamber of Industry votes Amman chamber head as chairman  4 
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