
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 14/1/2019ثنين اال
الصفحة                                                                                                                                   (17564) صحيفة الرأي  

 27 إعالن غرفة تجارة عمان/ قبول التهاني 1

 29 تخاب تعلن النتائج النهائية النتخابات غرف التجارةالمستقلة لالن 2

 2 * بحث التعاون في السياحة العالجية مع التشيك 3

 3  "النواب" يقر نصف شهر حقا للعامل المفصول تعسفياً عن كل سنة خدمة 4

 3 * آالف 3وظيفة سجلوا لمنصة قطر تعين منهم ألف طالب  130وزير العمل:  5

 6 أي وقت مضى السفارة األميركية: الشراكة مع األردن أقوى من 6

 8  مقر دائم لمعرض المنتجات الزراعية في الدوار السابع 7

 10 *2020 – 2019ألف فرصة عمل لألعوام  60مراد: اإلطار الوطني يوفر نحو  8

 27  صندوق النقد يؤكد التزامه بدعم برنامج األردن لإلصالح االقتصادي 9

 29  2018٪ارتفاع التضخم في عام  4٫5 10

 30 خبراء: زيارة الرزاز ألميركا ستنعكس على استقرار المملكة اقتصادياً ومالياً  11

 30 *شحادة: توجه إلقامة معارض للبيع المباشر دون ضرائب للصناعات الوطنية 12

 30 آالف شقة مبيعة استفادت من قرار اإلعفاء لشهر كانون األول3 13

 اإللكتروني لصحيفة الرأي *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع

 (18487) صحيفة الدستور

 1 كتلة التاجر برئاسة الحاج توفيق تفوز بانتخابات " تجارة عمان " 1

 19  قبول التهاني / غرفة تجارة عمان 2

 1  وزير االستثمار : معارض متنقلة للصناعات االردنية في المحافظات 3

ا يوم 18مجلس النواب يرفع االجازة السنوية للعامل الى  4  1 

 1  الملك والرئيس المصري يتفقان على توسيع التعاون المشترك في عديد القطاعات الحيوية 5

 1 وعود عراقية بدخول الشاحنات األردنية مطلع شباط 6

2019االردن ومصر يوقعان اتفاقيات تزويد المملكة بالغاز الطبيعي لعام  7  19 

 

 (4905) يفة األنباطصح

 7 الغارد: زيادة ضريبة الدخل باألردن خطوة في االتجاه الصحيح 1

 7 الجغبير: دعم الصناعة الوطنية يسهم بتوفير فرص العمل 2

 

      (4121) صحيفة السبيل

 1 كتلة التاجر تفوز بانتخابات غرفة تجارة عمان 1

 3 2019مصر تزود األردن بنصف احتياجات الغاز لعام  2

 3 الزبن: لدى المملكة العزم على تعزيز التعاون الصحي مع التشيك 3

 4 2018في  %9وزير االستثمار: ارتفاع الصادرات الصناعية  4

 4 الزعبي: سأكون محل ثقتكم وأصواتكم أمانة في عنقي 5

 

 (5181) صحيفة الغد

 3ب   اعالن غرفة تجارة عمان/ قبول التهاني 1

 1ب  صناعيون يدعون الى تخفيض كلفة البنية التحتية الستخدام الغاز الطبيعي 2
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 2ب   جديدة في مواجهة ظروف اقتصادية استثنائيةالغرفة التجارية ال 3
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1 King, Sisi discuss boosting cooperation in vital sectors  1 

1 Egypt to supply Kingdom with half of its gas needs this year  2 

1 MPs endorse Labour Law amendments on worker disputes  3 

2 ‘Jordan exports up 3.8% in 2018 despite challenges, conditions’ – investment minister*  4 

3 IEC begins audit of Jordan Chamber of Commerce elections results  5 
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