
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 18/2/2019ثنين اإل
 صحيفة الرأي )17599(                                                                                                                                   الصفحة

 1 غنيمات: مبادرة لندن تعكس االهتمام الدولي بمساعدة األردن 1

 5 مراد: ريادة االعمال االجتماعية تساهم في خلق وظائف وتنمية االقتصاد 2

 29 2018خالل  %53.9تراجع االستثمارات االجنبية  3

 29 مليار دينار الودائع لدى البنوك في كانون األول 33.85 4

 29 نمو أقساط التأمين المكتبية 2.3% 5

 29 جهة معنية بالقطاع التجاري تترقب تعديل نظام األبنية لـ"عمان" 11 6

 31 بيرنهارت يشيد بتطور منظمة الموانئ 7

 56 الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. حبيسة المفردات الطنانة 8

 

 (18522) صحيفة الدستور

 3 *الطاقة النيابية تبحث تحديد تاريخ إلزالة فرق الوقود على فاتورة الكهرباء 1

 5 وزير الزراعة: حماية المنتج المحلي استراتيجية نعمل على تنفيذها 2

 11 شويكة: إعادة النظر بقانون االستثمار في البترا وفقاً لألطر القانونية 3

 20 "حماية المستهلك" تطالب بتشديد الرقابة على مروجي حليب األطفال بالمستشفيات 4

 21 تقرير دولي: تحسن أوضاع الالجئين لسورين في المملكة بالتعليم والصحة والبطالة 5

 21 *مقترح إلنشاء اكاديمية مهنية ألمانية باألردن 6

 21 آالف فرصة عمل 10الحياري: قطاع المشتقات النفطية يوفر  7

 22 االقتصاد االردني يمكن من تحقيق االستقرار في بعض المؤشرات االقتصاديةالطباع:  8

 22 *افتتاح جناح االردن بمعرض الخليج الغذائي الدولي 9

 22 *في دبي  9201Gulf Foodصناعيو االردن يشاركون في معرض  10

 22 *المملكة تستضيف قمة التكنولوجيا المالية "الفينتك" حزيران المقبل 11

 *الخبر أعاله غير المتوفي على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (4146) صحيفة السبيل

 3 سلطة العقبة" تبحث مع السفارة األمريكية التعاون باالستثمار وتطوير الموانئ" 1   

 4 قانون مؤسسة ضمان الودائع"مالية األعيان" تقر معدل "" 2

 4 صناعة عمان" تبحث مع السفيرة األلمانية زيادة الصادرات إلى أوروبا" 3

 

 (4940) صحيفة األنباط

 4 الكويت تحتل المرتبة الرابعة بإجمالي الجنسيات المستثمرة في المملكة 1

 5 البكار: فرق أسعار الوقود تشوه ال بد من إزالته 2

 

 ( 5216) صحيفة الغد

 3أ  منظمات دولية تضغط لتعديل قانون العمل األردني وحماية حقوق العمال 1

 7أ خالل الشهر األول من العام الحالي %17تصدير المركبات بنسبة تراجع  2

 1ب  مطالبات لخطة حكومية إلعادة الثقة باالقتصاد واالستثمار 3

 2ب  تجار يدعون الحكومة لدعم قطاع األثاث قبل تفاقم األضرار 4
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2 Premier discusses Jordan-Saudi ties with envoy  1 

2 Jordan, US discuss prospects of cooperation in port development, investments in Aqaba  2 

2 EU-funded programme ‘Skills for Employment and Social Inclusion’ launched in 

Jordan  
3 

3 Germany to help qualify Jordanian products’ access to EU markets - Ambassador 4 

3 Fuel sector employs 10,000 workers – official  5 
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