
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 19/2/2019 ثالثاءال
 صحيفة الرأي )17600(                                                                                                                                   الصفحة

 1 ترخيص مبدئي لشركتي اتصاالت جديدتين 1

 29 مشروعاً لقاء تمويالت ميسرة 128مبادرة لندن.. خطة خمسية تتضمن إصالحات و 2

 29 *مخططات شمولية للمناطق التنموية 8مجلس االستثمار يعتمد  3

 29 جدلية ارتفاع أسعار الكهرباء.. تنظيم الطاقة تؤكد دقة الفواتير وسط تصاعد الشكاوى 4

 30 مليون متر مربع مساحة األبنية المرخصة في المملكة العام الماضي 10.9 5

 30 "الجسر العربي" تخفض أجور نقل األسماك من صر الى األردن 6

 56 كفاءة تشغيلية لقطاع البنوك في األردن تعكسها نسبة المصروفات الى الدخل 7

 56 الطافة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في األسبوع الثاني من شباط 8

 

 (18523) صحيفة الدستور

 1 الملك يوجه لإلسراع بانجاز مستشفى الطفيلة الحكومي 1

 1 شمول " معان التنموي" بالحوافز المقدمة للمستثمرين 2

 21  " المنتدى االقتصادي العالمي" يعقد اجتماعاته في االردن نيسان المقبل 3

 21  فريز: تسهيالت بقيمة مئة مليون دينار لدعم تصدير المقاوالت 4

 24  يعلن خطوات العمل لتحفيز النمو االقتصادي بالمملكة" منتدى االستراتيجيات "  5

 24  انتخاب بسام رئيسا لجمعية المستثمرين 6

 الدستور لصحيفة*الخبر أعاله غير المتوفي على الصفحة اإللكترونية 

 (4147) صحيفة السبيل

 5 تعديالت الجرائم االلكترونية على مائدة النواب اليوم 1   

 

 (4941) صحيفة األنباط

 5 تراجع مشاركة المرأة اقتصادياً في األردن 1

 7  ديناراً سعر غرام الذهب 27.1 2

 

 ( 5217) صحيفة الغد

  4أ  دعوة إلجراء مراجعة شاملة وتغذية راجعة لتالفي أخطاء الالمركزية 1

 9أ  منظمة ونقابة تطلق خملة لتعديل قانون العمل 50 2

 3ب  2020مليارات حجم االستثمار بالطاقة المتجددة في  4إدامة:  3

 3ب  الداخلي وتنمية الخارجي/ اسعد القواسميدور الدولة بالحفاظ على االستثمار  4
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1 Kanakrieh, Gulf counterparts follow up on Mecca summit pledges 1 

2 Investment Council approves development projects in six governorates  2 

2 CBJ allocates JD100m to supporting contracting services overseas  3 

2 Stakeholders in JSF dialogue outline proposals for private-public partnership, economic 

growth 

4 

2 Maan Development Zone added to list of areas offering incentives for investors  5 
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