
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/2018/ 18ربعاء األ
 صحيفة الرأي )17388(                                                                                                                                   الصفحة

 1 المعايطة: اتحاد العمال من طالب بزيادة الحد األدنى لألجور 1

 4 رئيس الوزراء يرعى مؤتمر "الوقف تنمية مستدامة" 2

 6 *وزير الزراعة يبحث التصدير ألوروبا جوا 3

 25 صبيح المصري يشتري اسهم المناصير في البنك العربي 4

 25 مليار دينار قيمة احتياطات المركزي من الذهب فب حزيران 1.29 5

 26 قطر توفر ألف فرصة عمل لألردنيين في أيلول ترتفع الى عشرة آالف تقريبا 6

 26 مليار دينار 1.713ارتفاع الدخل السياحي في حزيران بعائد يصل  7

 26 *وفد النقد الدولي يلتقي جمعية خبراء ضريبة الدخل 8

 48 *شراكة بين المركز الوطني للبحوث الزراعية وأبو غزالة 9

 48 آالف دينار بالمتوسط 3000-2500رمان: "الهايبرد" ارتفعت  10

 48 *% ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيار7.7 11

 48 *مذكرة تفاهم بين صناعة عمان والجامعة الهاشمية 12

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18311) صحيفة الدستور

 5 ألوروبا لتخفيف التكاليفبحث إشراك مستوردات اللحوم بطائرات شحن الخضار  1

 17 اقتصاديون: إغالق معبر نصيب أضر بمختلف القطاعات االقتصادية 2

 17 دينار للكيلو 1.6قرشا والكعك الشعبي إلى  60رفع أسعار خبز الحمام إلى  3

 ستور*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الد

      (9739) صحيفة السبيل

 4 انخفاض تدريجي في أسعار البندورة ومعظم أصناف الخضار 1

 4 طنا   450الميناء الجديد بوزن موانئ العقبة" تنقل رافعة إلى " 2

 

 (4729) صحيفة األنباط

 12 وفد من النقد الدولي يلتقي جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات 1

 12 الحنيفات: سأتدخل شخصيا لزيادة الصادرات الزراعية 2

 12 %5.7ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة  3

 13 اجع الدوالر قبيل كلمة رئيس مجلس االحتياطيالذهب يرتفع مع تر 4

 

 ( 5005) صحيفة الغد

 2ب  السوق األردنية؟/ تقرير اقتصاديما أسباب فشل الشركات الناشئة في  2

 3ب  االتحاد األوروبي يبدي مرونة في إجراءات "اتفاق قواعد المنشأ" 3

 3ب  النقد الدولي" يلتقي "خبراء ضريبة الدخل والمبيعات"وفد من " 4

 ب  توقعات لبناء الموازنة/ خالد الوزني 5

 

The Jordan Times (12991)                                                                                                                        Page  

1 Qatar to offer 1,000 jobs to Jordanians in two months 1 

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10444487/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A9--%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
http://alrai.com/article/10444501/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A-(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9)
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10444578/إقتصاد/صبيح-المصري-يشتري-أسهم-المناصير-في-البنك-العربي
http://alrai.com/article/10444579/إقتصاد/129-مليار-دينار-قيمة-احتياطيات-المركزي--من-الذهب-في-حزيران
http://alrai.com/article/10444503/محليات/مراد-من-الدوحة-1000-وظيفة-للأردنيين-في-قطر-خلال-شهرين-اثنين
http://alrai.com/article/10444580/إقتصاد/ارتفاع--الدخل-السياحي-في-حزيران-بعائد-يصل--1713-مليار-دينار
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10444595/إقتصاد/رمان---الهايبرد-ارتفعت---2500-3000-آلاف-دينار-بالمتوسط
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/1021528-بحث-إشراك-مستوردات-اللحوم-بطائرات-شحن-الخضار-لأوروبا-لتخفيف-التكاليف?search=الشحن
http://www.addustour.com/articles/1021528-بحث-إشراك-مستوردات-اللحوم-بطائرات-شحن-الخضار-لأوروبا-لتخفيف-التكاليف?search=الشحن
http://www.addustour.com/articles/1021528-بحث-إشراك-مستوردات-اللحوم-بطائرات-شحن-الخضار-لأوروبا-لتخفيف-التكاليف?search=الشحن
http://www.addustour.com/articles/1021495-اقتصاديون-إعادة-فتح-
http://www.addustour.com/articles/1021494-رفع-اسعار-خبز-الحمام-الى-60-قرشا-والكعك-الشعبي-الى-1-6-دينار-للكيلو
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/qatar-offer-1000-jobs-jordanians-two-months
http://www.ammanchamber.org.jo/


1 IMF delegates meet with independent pundits over tax system 2 

2 Amman's first fresh fish market to open next year 3 
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