
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 24/10/2018ربعاء األ
 صحيفة الرأي )17482(                                                                                                                                   الصفحة

 4 وكالء السياحة يلوحون بوقفات احتجاجية بسبب نقص الحافالت 1

 6 *"االقتصاد النيابية" تطالب بدراسات حول حجم األسرة وخط الفقر 2

 9 * قة النيابية" تؤكد حرصها على تفعيل التشغيل االقتصادي للنظام الكهربائي"الطا 3

 14 مطالبة شبابية بدراسة أثر زيادة الضريبة 4

 22 ٪العام المقبل ١٦زواتي: مساهمة الطاقة المتجددة سترتفع إلى  5

 22  بضائع ومنتجات سورية تنعش أسواق الرمثا 6

 23  السعودي: قطاع الصناعات الغذائية يتطلب اهتماماً أكبر 7

 40  حمودة يطالب بمراجعة قوائم المنتجات غير المسموح بتصديرها إلى سوريا 8

 40 *مركز اتصال مجاني النتخابات غرف الصناعة 9

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18404) صحيفة الدستور

 1 قمة اردنية سعودية تستعرض تحديات وازمات المنطقة  1

نجاح الملك وفشل نتنياهو 2  1 

 1 462.12 مليون يورو مساعدات تنموية ألمانية جديدة لالردن  3

 1 شركة صينية تستحوذ على 28% من " البوتاس" 4

 1 األردن ضمن أفضل 10 وجهات للسياحة عالميا للعام المقبل  5

 20 %20تراجع واردات المملكة من األلبسة الشتوية  6

 

 (4822) صحيفة األنباط

 4 العمل: مستمرون بإصدار تصاريح العمل للسوريين لنهاية العام 1

 4 "األمانة": تعديل اتجاهات السير وسط البلد استجابة لمطالب القطاع التجاري 2

 5 مجلس الشعب السوري يناقش مطالب سورية بفرض تأشيرة دخول على األردنيين 3

 7 افتتاح الجناح األردني المشارك بمعرض األغذية "سيال باريس" 4

 

      (6240) صحيفة السبيل

 4 % نسبة مساهمة السياحة في دخل المملكة 11.5عناب:  1

 4 "المستهلك" تطالب بتخفيض أسعار الخبز المشروح 2

 5 المستقلة لالنتخاب" توفر مركز اتصال مجاني النتخابات غرف الصناعة" 3

 

 (5098) صحيفة الغد

 7أ   مسافر يعبرون يوميا 2100"معبر جابر": ازدحامات للمركبات و  1

 2ب  %10سندات وأذونات الخزينة ترتفع  2

 3ب  ية األردنية في "جايتكس" دبيالغرايبة يستعرض الفرص االستثمار 3
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1 King, Saudi monarch ‘keen on expanding cooperation’ 1 

1 Cheap flights from Europe to Amman, Aqaba announced  2 
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3 Car sector representative voices hope over border opening  3 

3 Germany, Jordan sign aid package worth 462.12 million euros 4 

3 Mentorship programme fosters Jordanian-US alumni network  5 

3 ICT minister discusses mutual cooperation with Emirati officials  6 

3 Renewable energy expected to account for 16% of power used in 2019 — minister  7 

3 Iranian products exhibition to showcase handmade goods, food  8 

4 Committee calls for updating poverty statistics  9 
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