
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/2018/ 11ربعاء األ
 صحيفة الرأي )17379(                                                                                                                                   الصفحة

 2 التحدي االقتصادي ستحوذ على حوارات الكتل النيابية مع الحكومة 1

 3 لحلبي واألجبانتوافق بين الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية لتخفيض نسب استيراد ا 2

 18 قروض بمئة مليون دوالر لرواد األعمال 3

 25 ارة العالمية لفرض رسوم على سلع مستوردةالحكومة تدرس تقديم طلب لمنظمة التج 4

 26 تعقد لقاء "االستثمار بالفرص المتاحة في األسواق اإلقليمية "  السياحة الوافدة 5

 26 *بورصة عمان تصدر تعليمات جديدة لحل المنازعات 6

 27 مركبة " هايبرد " دخلت السوق المحلي خالل حزيران 100 7

 27 ة وطنية شاملة للقطع بوجود النفط بكميات تجاريةخبيران يطالبان بخط 8

 27 ادة االعماراألردن والعراق يبحثان التعاون بقطاعات االستثمار والتعليم العالي وإع 9

 27  االقتصادي واالجتماعي يعقد مؤتمراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 10

 27 *مليار دوالر لدول عربية 20الصين تتعهد بمنح قروض بقيمة  11

 48 الحموري: التجارة األردنية تعاني تحديات محلية وإقليمية 12

 48  "مستثمري االسكان" تخاطب النواب بمالحظاتها على نظامي االبنية 13

 48 كناكرية: الحكومة ستحدد ترتيبا للقطاعات ذات األولوية بموازنة العام القادم 14

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18304) صحيفة الدستور

 1  الرزاز: إدراج " الضريبة" على " االستثنائية" فور صدور االرادة الملكية 1

 1  قاط المروريةبدء تطبيق نظام الن 2

 1  وزير الصناعه : " الحوار" سيجري على مشروع قانون جديد للضريبة 3

 3  السياحة: ارتفاع مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي 4

 17 2030مليون في  12.9و 2017مليون نسمة سكان االردن عام  10.530االحصاءات:  5

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

      (9239) صحيفة السبيل

 1 الملك يشارك في الملتقى االقتصادي بمدينة صن فالي األمريكية 1

 1 مليار دوالر لدول عربية 20الصين تتعهد بمنح قروض بقيمة  2

 3 اقتصاديون: البيان الوزاري لم يعالج أهم المشكالت التي تعاني منها البالد 3

 4 الصفدي: نرحب بدور اقتصادي وسياسي أكبر للصين في المنطقة 4

 

 (4722) صحيفة األنباط

 2 بدء فعاليات الملتقى العربي الرابع للتدريب 1

 12 الكباريتي: االتفاقية التركية األردنية تلعب دورا هاما في اقتصاد األردن 2

 13 التحضير لعقد مؤتمر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 3

 

 ( 4998) صحيفة الغد

 6أ   يتطلع لعون أكبر مع الصين لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيليالصفدي: األردن  1

 6أ   الصفدي: يبحث ونظيره الصيني تعزيز العالقات وزيادة االستثمار الصيني بالمملكة 2
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 6أ   "الغذاء والدواء" تؤكد خلو وجبات مطعم من الديدان 3

 7أ  يوم 100الرزاز: برنامج الحكومة التنفيذي سيعلن خالل  4

 1ب   مليون دينار 547% لتصل الى 6فانورة التقاعد ترتفع  5

 2 ب “falling walls lab Amman”مشروع أردني ريادي يصل لنهائيات  6

 3ب   الزيارات الملكية: جهود استثنائية لتعزيز الفرص االقتصادية واالستثمارية 7

 3ب  االقتصاد والثقة/ خالد الوزني 8

 3ب  شركة في معرض المنتجات الصينية الخامس عشر بعمان 1000 9
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1 ‘Tourism is Jordan’s non-depletable oil’ 1 

2 CPF, Emirates Fund sign MoU to boost entrepreneurship sector 2 

3 Jordan, Iraq discuss investment in reconstruction, statistics and education  3 

3 ‘Working-age Jordanians constitute 62 per cent of population’ 4 
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