
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 17/1/2019خميس ال
الصفحة                                                                                                                                   (17568) صحيفة الرأي  

 2 اسة تطوير منظومة التراخيص القطاعيةمجلس الوزراء يوافق على سي 1

 2 "األعيان" يناقش الموازنة العامة.. اليوم 2

 2 *لجنتا المرأة والعمل في األعيان تبحثان قضايا العامالت في القطاع الخاص 3

 20 كيف ندعم الصناعة/ عصام قصماني 4

 21 شركات تكنولوجية أردنية في بعثة تجارية ألميركا رئاسة وزير االتصاالت 7 5

 21 ارتفاع الطلب على المخابز %50الحموي:  6

 21 %84المركزي: التداوالت عبر أي فواتيركم تنمو  7

 21 توجه لتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" على دول تعيق دخول صادراتنا 8

 22 مليون متر مربع مساحة األبنية المرخصة نهاية تشرين الثاني الماضي 9,9 9

 22 *ة: بضاعة الترانزيت تعامل معاملة المنتج المستورد لحماية الملكية الفكريةالرحامن 10

 22 *الذيابات رئيساً والعواقلة نائباً في غرفة تجارة الرمثا 11

 22 "المستهلك" تطالب بتخفيض الضريبة على سلع أساسية 12

 40 عاما على تأسيسها وتكرم عناب 15رور "السياحة الوافدة" تحتفل بم 13

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18490) صحيفة الدستور

 2  الملك : أهم شيء خدمة االردنيين وتحسين أوضاعهم المعيشية 1

 3  الموافقه على وثيقة سياسة تطوير منظومة التراخيص القطاعية 2

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الدستور

 (4908) صحيفة األنباط

 3 الرزاز بالعراق في شباط إلعالن المنطقة الحرة 1

 3 المياه تؤكد التزامها بتنفيذ مشروع التحول التدريجي للنمو األخضر 2

 7 أبو غزالة تطلق خدمات الطاقة المتجددة وإدارة العقارات 3

 

      (4124) صحيفة السبيل

 3 مجلس الوزراء يوافق على سياسة تطوير منظومة التراخيص القطاعية 1

 4 اعتماد األسس العامة لخطط الرقابة والتفتيش على األنشطة االقتصادية 2

 4 % العام الماضي 10تستفيد من هدوء المنطقة وتزيد صادرات "صناعة عمان"  3

 4 الجمارك": بضاعة الترانزيت تعامل معاملة المنتج المستورد" 4

 4 مليارات دوالر 5.3ارتفاع عائدات الدخل السياحي  5

 4 "الضريبة" توضح تخفيض ضريبة السالحف والزواحف والثعابين 6

 

 (5184) صحيفة الغد

 3أ  الصفدي يبحث برومانيا تعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري 1

 4أ  سالمة: سيناريو تغيير تعرفة المياه غير مطروحة على أجندة الوزارة 2

 5أ   ا التشريعية بـ "األعيان" اليوم موازنتا الدولة والوحدات الحكومية تستكمالن دورتهم 3

 1ب   البنك الدولي " لـ الغد": القرض الجديد لألردن يدعم اإلصالحات االقتصادية والمالية 4
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 2ب  2019مليار دوالر على انترنت في  745تتوقع انفاق  5

 2ب   الحكومة تعد مشروع نظام لسجل اإلعسار المالي في "الصناعة" 6

 3ب  خبراء: "قائمة السلع المخفضة" ال تخدم الشريحة األوسع من المواطنين 7

 3ب   يع الطاقةالساكت: التحول الى دولة اإلنتاج يتطلب دعم مشار 8

 3ب  %20الطلب على الخبز يتضاعف وطلبات الكاز ترتفع  9

 

The Jordan Times (13143)                                                                                                                        Page  

1 Better living standards for Jordanians top priority – King  1 

3 Kingdom’s export increase by 10%$ as regional stability improves  2 

3 More work needed to empower Arab women – Ghunimat  3 

3 Lowered sales tax on commodities draw mixed reactions  4 
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