
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/2018/ 17ثالثاء ال
 صحيفة الرأي )17387(                                                                                                                                   الصفحة

 3+2 تراجع النقد النيابي للفريق الوزاري ودعوة الحكومة المتالك الوالية العادمة دون انتقاص 1

 4 فعاليات: سبب ارتفاع أسعار الخضار الضرائب وهجرة مزارعين أراضيهم 2

 9 معالم سياحية وطبيعية في السلط تنتظر االستثمار وتعزيز المنتج 3

 25 *نخفاض كميات اإلنتاج الصناعي لشهر أيار%ا8.8 4

 25 الحنيفات: نتبنى مفهوم التشاركية إليجاد حلول لتطوير الزراعة 5

 25 *اجتماع تنسيقي لخبراء قواعد المنشأ بدول أغادير 6

 25 ثمرين في بورصة عمان بالربع األولمليون دوالر تعامالت المست 542تقرير:  7

 25 بحث إعادة النظر بضريبة المبيعات على القطاع الزراعي 8

 26 ألف فرصة عمل كان يمكن استخدامها 14االتفاقية تسببت بضياع  9

 48 الطاقة تعلن المؤشر األسبوعي ألسعار النفط 10

 48 *لحم صناعة عمان تنظم معرضاً للصناعات األردنية في بيت 11

 48 *ورشة عمل بالزرقاء تدعو للتدقيق على طريقة استهالك الموارد 12

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18310) صحيفة الدستور

 1  الرزاز لكتلة االصالح النيابية : لست علمانيا 1

 1  دراسة شاملة لألعباء الضريبية على القطاع الزراعي 2

 1  الف مخالفه استخدام الهاتف النقال في ثاني أيام الحملة 13 3

 1  وفقا لألسواق المرجعية 90وثبات أوكتان  95انخفاض أوكتان  4

 1  السياحة وسلطة العقبة : ال اعفاء لإلسرائيليين من التأشيرة أو رسومها 5

 1 %27.2رتفاع الدخل السياحي ا 6

 1 مراد يبحث في قطر ملف الوظائف لألردنيين 7

 1 إحاله ملفات فساد للقضاء تطال مسؤولين و " مجالس شركات" 8

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

      (9639) صحيفة السبيل

 4 تدعو ربات المنازل والمغتربين إلى االستفادة من تطبيقها على الهواتف"الضمان"  1

 4 "الطاقة" تعلن عن المؤشر األسبوعي ألسعار النفط والمشتقات البترولية 2

 

 (4728) صحيفة األنباط

 2 معرض للصناعات األردنية بمدينة بيت لحم 1

 8 زواتي تدعو لمناقشة معيقات تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي 2

 8 فريز: ريادة األعمال في األردن اكتسبت "زخماً غير عادي" في السنوات األخيرة 3

 9 2018فيليب موريس األردن ترحب بالقانون المعدل لقانون الجمارك لسنة  4

 

 ( 5004) صحيفة الغد

 3أ   آالف تصريح عمل لالجئين السوريين 106يعقوب: استصدار  1

 1ب  خبراء يحذرون من ارتفاع معدالت التضخم ويطالبون بتخفيض الكلف 2
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 2ب   % خالل أسبوع2انخفاض سعر خام برنت  3

 2ب   الذهب يرتفع بدعم تراجع الدوالر واألسهم اآلسيوية 4
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- Brent crude oil price drops by 2 per cent in 2nd week of July — ministry 1 

- JD2b project planned for north Aqaba 2 

- Jordanians urged to continue boycotting tomatoes as agriculture sector dubs campaign 

'misleading' 
3 

- Murad leaves for follow-up on Qatar’s pledged job creation 4 

- Int@j holds workshops on blockchain technology for entrepreneurs  5 
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