
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/2018/ 2خميس ال
 صحيفة الرأي )17403(                                                                                                                                   الصفحة

 5 *الزراعة: مختبرات بمليون دينار لتسهيل التصدير واالستيراد 1

 5 "الزراعة": تتلف شحنات خضار وفواكه 2

 5 *آالف فرصة عمل 5قطاع التمور يمكنه توفير  3

 21 % من الشركات زودت البورصة ببيانتها99عازر:  5

 21 % انخفاض الصادرات األردنية إلى السعودية 17 6

 21 "صناعة عمان" تدعو إلعفاء الصناعات الصغيرة من فرق أسعار الوقود 7

 40  "حاويات العقبة" تصدر تقريرها السابع لالستدامة 8

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18326) صحيفة الدستور

 - دمشق: معبر نصيب جاهز 1

 - وزير العمل: ال دور لألردن بتعبئة الشواغر القطرية 2

 - الكسبي: العمل على إزالة العوائق التي تحول دون تصدير المقاوالت للخارج 3

 صفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور*الخبر أعاله غير متوفر على ال

 (4744) صحيفة األنباط

 12 % 17انخفاض الصادرات األردنية إلى السعودية بنسبة  1

 12 وزير األشغال: نعمل على إزالة كافة العوائق التي تحول دون تصدير المقاوالت 2

 13 "الصناعة والتجارة" تكشف نقصا في الشعير وتشكل لجنة تحقيق 3

 13 مليون دينار .551البورصة تغلق تداوالتها ب  4

 

 ( 4008) صحيفة السبيل

 1 المستهلك" ترفض الزيادة الجديدة على المحروقات" 1

 3 وزير العمل يطلق منصة "التوظيف في قطر" رسميا   2

 4 مليون دينار الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء في تموز 49 3

 

 (5019) صحيفة الغد

 3أ  "الزراعة تنفي باستيراد حيوانات مفترسة 1

 6أ   ألف وافد دون تصاريح و"العمل النيابية" تدعو إلحالل العمالة المحلية 680 2

 10أ  %34"المناطق الحرة": التخليص على المركبات يرتفع  3

 10أ  ان: فتح معبر جابر يزيد صادرات "حرة الزرقاء" الى مليار دوالر سنويارم 4

 10أ   مليون دينار بالناتج المحلي 653"الحاويات" يساهم بـ  5

 1ب  2019تقرير دولي: استئناف استيراد الغاز المصري بداية  6

 1ب   مصادر: الحكومة مستعدة إلعادة التباحث حول اتفاقية التجارة مع تركيا 7

 1ب  ح المعبر الحدوديالحكومة السورية: لم نتلق طلبا من األردن بفت 8

 2ب   أشهر 5% في 2السيولة المحلية تنمو  9

 2ب  قعوار تستعرض آخر مستجدات ملف الالجئين السوريين 10

 2ب  21غرام الذهب عيار  دينار سعر 26.3 11

 3ب   " تنشئ صندوقا ثانيا لالستثمار في الشركات الريادية500"أويسس  12
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1 No decision yet to reopen Syria border as Damascus ‘ready’  1 

2 Three pesticide testing laboratories worth JD1 million opened 2 

2 JMC says 171 licenced news websites operating in Jordan until July 31 3 

2 680,000 guest workers have no work permits — Murad  4 

3 Kawar briefs UK minister on repercussions of hosting Syrian refugees  5 

3 VTC, PTI sign agreement on training, employment  6 

4 Amman Summer Festival promotes national industry in Jordan  7 

4 Around 42,000 tourists visited Petra during July — PDTRA  8 
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