
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/2018/ 25ثنين اال
الصفحة                                                                                                                                   (17365) صحيفة الرأي  

 25 "مركز الرأي" للدراسات وغرفة تجارة عمان يناقشان "قانون االعسار" 1

 25 أصحاب أعمال يدعون النطالقة جديدة بعالقات األردن والسعودية االقتصادية 2

 1 *إجراءات لترشيد االنفاق الحكومي 3

 2 *طوقان رئيسا لمالية األعيان 4

 3 *رئيس الوزراء: ملتزمون بتقوية الجهات الرقابية وتعزيز محاربة الفساد 5

 3 الشائعات عبر التواصل االجتماعي تلحق الضرر باالقتصاد والمجتمع 6

 5 حملة تفتيش لمكافحة عمالة األطفال 7

 5 الفات وتمكين المرأةوزير العمل يدعو لتسهيل المعامالت وضبط المخ 8

 25 مليون يورو ٤٠٠هولندا تقر مساعدات لألردن ولبنان وتركيا ب  9

 25 *وزير النقل يؤكد ضرورة حل مشاكل قطاع الشاحنات 10

 25 "الصناعة والتجارة" توضح حيثيات تخفيض رواتب موظفي شركة المنطقة الحرة السورية 11

 25 *"المالية" توضح مفهوم "التزامات سابقة" المدرج بقانون الموازنة سنويا 12

 48 وزير العمل: القطاع الخاص شريك استراتيجي في رسم السياسات 13

 48 زواتي: ال شركات وسيطة الستيراد المحروقات 14

 48 شحادة: يدعو لترويج االستثمار بالمناطق التنموية 15

 48 ألف رأس خراف الى الخليج منذ بداية العام136تصدير  16

 48 حمارنة: المشاريع الصغيرة والمتوسطة األداة األسرع لتحفيز النمو 17

 اإللكترونية لصحيفة الرأي *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة

 (18289) صحيفة الدستور

 1  قتصادية مع السعوديةرجال أعمال يدعون لتقوية العالقات اال 1

 1 مليون دينار لعدم جدواها 50" االشغال" تنهي عقود صيانه بقيمة  2

 1 * استمرار العمل باقتطاع من رواتب رئيس الوزراء والوزراء 3

 19 * " شركات3وزيرة الطاقة : استيراد المشتقات النفطية لألردن محصور بـ " 4

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (3980) صحيفة السبيل

 4 أصحاب أعمال يدعون إلى انطالقة جديدة بعالقات األردن والسعودية االقتصادية 1

 3 مجلس الوزراء يقرر عدم شراء السيارات إال بموافقة مسبقة من الرزاز 2

 

 (4706) صحيفة األنباط

 13 أصحاب أعمال يدعون النطالقة جديدة بعالقات األردن والسعودية االقتصادية 1

 12 حمارنة: المشاريع الصغيرة والمتوسطة األداة األسرع لتحفيز النمو 2

 13 وزيرة التجارة الهولندية تدعو لدعم العقول الريادية ومساعدتها 3

 

 ( 4982) صحيفة الغد

 3ب  "األردني السعودي": مخرجات "قمة مكة" تؤسس لعالقات اقتصادية قوية 

 1ب  هل تعد بيئة ريادة األعمال في األردن مثالية؟ 1

 2ب  ترجيح تثبيت أسعار المحروقات 2
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 2ب   % في الثلث األول2ودائع الدينار ترتفع  3

 3ب   أشهر 3تشغيل المنطقة الحرة المحاذية لمطار الملكة علياء خالل  4

 3ب   لحجوزاتالمعرض العقاري األضخم في المملكة يشهد إقباال على ا 5

 3ب  دور تصدير قطاع الخدمات في دعم االقتصاد الوطني / فهد أبو جابر 6
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1 Jordanian, Saudi business leaders discuss ties after Mecca summit 1 

1 Netherlands approves 400m euros in aid for Syrian refugee host countries  2 

2 Cabinet takes measures to reduce ministries’ expenditure  3 

3 Shehadeh calls for intensifying efforts to attract investors 4 
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