
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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 الصفحة                                                                                                                                   (17180) صحيفة الرأي

 48 فعالية حول الحضانات المؤسسية في األردن 1

 26 *إعالن/ أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب 2

 4 مليون دينار إجمالي اإلنفاق على الدواء ٥81 3

 6 *"مالية االعيان" تقر المعدلين لـ "الشركات" و "اإلسكان العسكري" 4

 6 اتفاقية لتدريب العمالة األردنية في اإلنشاءات ٥

 9 إطالق نظام التفتيش اإللكتروني الموحدة في "األمانة" 6

 24 خطة الحكومة المالية/ عصام قضماني 7

 2٥  ٪ العائد االستثماري على ديون األردن الخارجية بنهاية تشرين الثاني 2٫23 8

 2٥ التجار يطالبون الحكومة بحسم قرار الشطب واالستبدال لسيارات الهايبرد 9

 2٥ ضبط شحنة قطع غيار سيارات ملوثة إشعاعياً وإعادتها لبلد المصدر 10

 2٥ إنشاء صندوق طوارئ في غرفة تجارة الزرقاء 11

 26 ماليين يورو ٥10ا دعم أوروبي لألردن بقيمة اتفاقيت 12

 48 *توقيع مذكرة تفاهم بين النقل البري والجمارك 13

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (1810٥) صحيفة الدستور

 22 فاعلية حول "تجربة الحضانات المؤسسية" 1

 21 2018خدمة دفع اشتراكات الضمان للمنشآت واألفراد ستصبح إلكترونية فقط مطلع  2

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الدستور 

 (3821) صحيفة السبيل

 ٥ مليون يورو اتفاقية منحة من االتحاد األوروبي 100 1

 6 عالن: نطالب بإجراءات حكومية لتسهيل حصول المواطنين على اللباس عبر تخفيض الرسوم أو الضرائب 2

 6 % ٥٫2سي للمنتجين الصناعيين الصناعات التحويلية ترفع الرقم القيا 3

 

 (4٥22) صحيفة األنباط

 1٥ الذهب يتحرك في نطاق ضيق 1

 1٥ المركزيطن خضار وفواكه ترد للسوق  2٥77 2

 

 ( 4797) صحيفة الغد

 3ب   مراد يدعو إلقامة حضانات أطفال في مكان عمل المرأة 1

 1ب  مليون دينار ديون الحكومة على المطاحن 27٫7 2

 1ب   يؤيد رفع الدعم عن السلع وتعويض المستحقين األردنيين والسوريين"البنك الدولي"  3

 2ب   انعقاد الملتقى التاسع عشر لالتحاد العربي للمستهلك 4

 3ب  2018مطلع  %30و  0٫٥العراق يقلص الجمارك بين  ٥
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2 EU pledges 410m-euro grants for Jordan’s development over next 3 years 1 

2 'Jordan's health expenditure exceeded JD2.2b in 2015'  2 
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2 Steps still needed to help women grow SMEs and home businesses — experts  3 

3 Jordan urged to choose more sustainable, cheaper and eco-friendly alternative energy 

sources  
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