
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/2018/ 19خميس ال
 صحيفة الرأي )17389(                                                                                                                                   الصفحة

 2 نواب يدعون الى استثمار طاقات الخبراء في السياسة واالقتصاد 1

 2 *حكومة الرزاز"النواب" يصوت على الثقة ب 2

 4 وزير الزراعة: مواكبة التطورات في المختبرات حماية لألمن الغذائي 3

 25 تراجع رخص األبنية العام الحالي 4

 25 *المدن الصناعية وجهة آلالف الشباب العاملين والباحثين عن العمل 5

 25 "الصناعة والتجارة" ال تغيير على أسعار خبز الحمام والكعك 6

 26 صناعتا األردن وعمان تثمنان الموافقة على انشاء مجمعات شمسية 7

 26 *مذكرة تفاهم لتوفير التمويل للشركات الصناعية 8

 26 بدء استخدام نظام "تراسل" بين الدوائر الحكومية األحد 9

 48 *مجلس الشراكة في النقل البري يبحث قضايا القطاع 10

 48 *2022اللوزي: الملكيات الفردية لوسائط النقل العام تنتهي العام  11

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18312) صحيفة الدستور

 1 الحكومة أمام اختبار " الثقة" اليوم 1

 1 الحمام " و" الكعك الشعبي"لهذة االسباب تم التراجع عن رفع اسعار "  2

 1  القائم باالعمال القطري: نثق بالكفاءات االردنية 3

 1 % من المدارس في األردن للقطاع الخاص42 4

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

      (9839) صحيفة السبيل

 4 وزير العمل: منصة إلكترونية للتقديم لوظائف قطر األسبوع الحالي 1

 4 بالمئة تراجع رخص األبنية العام الحالي 1.5 2

 

 (4730) صحيفة األنباط

 12 ميجاواط كهرباء شمسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة 100الطاقة تتيح  1

 12 إطالق نظام المراسالت الحكومية تراسل وبدء استخدامه بين الدوائر الحكومية األحد المقبل 2

 13 مصانع في المدن الصناعية األردنية وجهة آالف الشباب األردني للعمل 3

 13 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2991 4

 

 ( 5006) صحيفة الغد

 5أ  الوقف" اقتصادياالمؤتمر التنموي لألوقاف يؤكد أهمية استغالل " 1

 1ب   قعوار: تصنيف البنك الدولي لـ "الدخل" لن يؤثر على مساعدات المملكة 2

 2ب   أشهر 5% في 13تتراجع رخص األبنية  3

 3ب   "الطاقة" تفتح أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلنشاء مجمعات شمسية 4
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3 PSD-Water Authority agreement 'merely electronic activation of procedure 

implemented for years' 
1 

3 Small, medium industries invited to benefit from solar energy-generated electricity 2 

3 Prince Hassan recognised for vital role in reducing hunger, poverty in Jordan  3 

3 Awqaf minister inaugurates Development Conference for Awqaf  4 

4 Original prices of baguette bread, cookies fixed — Trade Ministry 5 
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