
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/9/2018ربعاء األ
 صحيفة الرأي )17432(                                                                                                                                   الصفحة

 2 رئيس الوزراء يبحث توسيع لتعاون مع تايلند 1

 3 تساؤالت حول فرص ومعوقات إعادة الدفء لعالقتنا بسوريا 2

 2 *البخيت يدعو لتعزيز التعاون االقتصادي مع تايلند 3

 3 *الخدام: المزارعين لن يستفيدوا من تصدير منتجاتهم الى سوريا 4

 4 المكاتب الهندسية تدخل مرحلة تصدير الخدمات 5

 6 "الزراعة" تمدّد وقف استيراد األبقار حتى العام المقبل 6

 6 مليون دينار حجم اإلقراض الزراعي حتى نهاية آب ٣٢الحياري:  7

 25 قطاع النقل.. دعم حكومي بال مردود وتحايل 8

 25 مليون دينار 889البنوك ترفض منح تسهيالت ألفراد بقيمة  9

 25 زيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية 10

 25 *ارتفاع أسعار النفط عالميا 11

 25 بالمئة لنهاية آب 13مليار دينار بانخفاض  3.5التداول العقاري  12

 26  اتفاقية إلنشاء أكبر مجمع صناعي في الموقر 13

 26 اهتمام قطري باالستثمار بمنطقة البحر الميت 14

 48 مذكرة تفاهم لتشغيل خريجي تكنولوجيا المعلومات 15

 48 هايبرد" آب الماضيألف مركبة " ١٫٤التخليص على  16

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18355) صحيفة الدستور

 1 الخالفات مع " النقد الدولي" حول تعديالت " الدخل" ال تزال قائمه 1

العراق يسعى لتطوير التعاون التجاري واالقتصادي مع األردن 2  1 

 

 (4774) صحيفة األنباط

 2 دينارا 50الى  200تخفيض رسوم جوازات المقدسيين من  1

 3 الرزاز: لدينا العديد من نقاط القوة في الصناعات الدوائية والزراعية والكيماوية 2

 5  معتصمون يطالبون بفرص عمل بدال من العمالة الوافدة 3

 

 (4027) صحيفة السبيل

 4 % في آب2.6"الطاقة": انخفاض أسعار المشتقات النفطية  1

 4 الخزاعي: البطالة تسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية 2

 

 (5050) صحيفة الغد

 1ب   دوامة القروضخبراء: حان وقت االعتماد على الذات والخروج من  1

 3ب   مشاريع بالطاقة والسياحة 6بدء مفاوضات مع قطر لالستثمار في  2

 3ب   الشيخ آل ثاني لـ الغد: استعجال قطري لالستثمار بالمملكة 3

 3ب  تدهور األوضاع المعيشية والخطوة األولى/ موسى الساكت 4

 3ب  اعتصام "الشاحنات" يستمر في ظل غياب حلول جذرية 5

 3ب  العبء الضريبي"التشكيك والتعقيد أبرز ردود الفعل الشعبية على " 6
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1 80 businessmen in Damascus to pave way for future cooperation 1 

1 Qatari team interested in medical tourism investments at Dead Sea 2 

1 ‘Jordan on the go to secure support for UNRWA’ 3 

3 New regulations governing private schools to begin this year  4 

3 Thai delegation meets Jordanian officials over cooperation  5 

3 Sharif Hussein house works in Aqaba to boost area's development  6 

3 World Bank delegation offers assistance for improving tenders system  7 

3 Agreement to establish industrial complex in Muwaqqar signed  8 

4 Real estate market trade volume drops by 13 per cent  9 

4 Agreement expands Madouneh liquefied gas storage capacity 10 
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