
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/2018/ 1ربعاء األ
الصفحة                                                                                                                                   (17402) صحيفة الرأي  

 27 مراد يطالب بتسهيل حركة انسياب البضائع للسوق المحلية 1

 1 الفريق االقتصادي الوزاري يناقش هيكلة الجهاز الحكومي 2

 1 توقع دورة استثنائية بعد العيد لمناقشة "الضريبة" 3

 25 مليارات دوالر 6الشريدة: مدينة صناعية إلنتاج السيارات في العقبة بكلفة  4

 26 *دعو إلى إعادة النظر بالقيود على تملك األجانب في األردنمنتدى االستراتيجيات ي 5

 26 *"الصناعة والتجارة " تروج لممارسة األعمال من المنزل 6

 27 "المواصفات" تدعو لعدم شراء مصوغات ذهبية ال تحمل دمغتها 7

 27 %26سفير أوكرانيا: صادرات األردن الى بالدنا ارتفعت  8

 48 مليون دينار حجم استيراد التجار من األلبسة واألحذية لموسم عيد األضحى 45 9

 48 ابية بدأت تتبلورانتخابات غرف الصناعة نهاية أيلول وتكتالت انتخ 10

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18325) صحيفة الدستور

 19  ضائع للسوق المحلية وتجنيب التجار أية كلف اضافيةمراد يطالب بتسهيل حركة انسياب الب 1

 1 الحموري: ال سحب لمشروع قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية 2

 1  رفع اسعار البنزين والديزل والكاز قرشا 3

 1 وظائف القطرية االلكترونية" اليوموزير " االستثمار" الى الدوحة االحد والعمل تطلق منصة " ال 4

 1  كل يوم اشاعه 5

 1  مليون دوالر 447اتفاقية إلنشاء مصنع للسيارات بالعقبة بكلفة  6

 1  " مصدري المنتجات الزراعية" تتلقى دعوة لزيارة سوريا 7

 17  المواصفات والمقاييس تدعو لعدم شراء مصوغات ذهبية ال تحمل دمغتها 8

 لصحيفة الدستور *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية

 (4743) صحيفة األنباط

 13 مراد يطالب بتسهيل حركة انسياب البضائع للسوق المحلي 1

 13 لى السوق المحليشركة جديدة ع 2976دخول  2

 

 ( 4007) صحيفة السبيل

 4 مراد: إجراءات إدارية لدى مؤسسات حكومية ما زالت تعرقل حركة التجارة بالمملكة 1

 3 تجار العقبة يطالبون بإعادة النظر في التشريعات الناظمة لقوانين المنطقة الخاصة 2

 

 (5018) صحيفة الغد

 2ب  مراد: زيادة الكلف واإلجراءات تعيقان النشاط التجاري 1

 7أ  وزير الزراعة يدعو "القطاع التعاوني" لإلسهام بخدمة االقتصاد 2

 1ب  عالمات تجارية عالمية في قطاع األلبسة مهددة بالخروج من السوق المحلية 10 3

 2ب   مليون دينار 12.7خسائر الملكية تنخفض الى  4

  2ب  %0.32مؤشر "البورصة" ينخفض  5

 3ب  %54تراجع االستثمار األجنبي  6
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1 Aqaba to house first auto factory in region 1 

2 Razzaz pledges efficient public administrations quality services  2 

3 Fuel prices increase by JD0.01 Per liter  3 
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