
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/2018/ 24ثالثاء ال
الصفحة                                                                                                                                   (17394) صحيفة الرأي  

 5 اليعقوب: فرصة لتصدير المقاوالت إلعادة إعمار دول الجوار 1

 21 مدينة الملك عبدهللا الصناعية األولى بحجم االستثمار 2

 21 متحدةمراتب تراجع في تقرير "تنمية الحكومة اإللكترونية" الصادر عن األمم ال 7 3

 21 النشرة األسبوعية ألسعار النفط والمحروقات 4

 22 المصري: الغاء هيئات النقل ودمجها في الوزارة و تعديل القانون 5

 22 حول اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا/ حمدي الطباع 6

 40 % تراجع المستوردات 3.5%ارتفاع الصادرات الوطنية و  2.5 7

 40 تنتقد االرتفاع "المصانع ترفع أسعار االسمنت و"مستثمري اإلسكان 8

 

 (18317) صحيفة الدستور

 1  إحالة قضية " الدخان" الى محكمة أمن الدوله 1

 1  عودة : ال نية لرفع سن التقاعد أو إلغاء التقاعد المبكر 2

 1 السفارة القطرية تحذر من روابط معتمدة للتقدم للوظائف 3

 17 كافحة الرشوة" المواصفات " تطبق خطة إلنشاء نظام لم 4

 17  قتمراقب الشركات لـ الدستور : اجتماع طارئ لبحث تنظيم عمل شركات اقتسام الو 5

 

 (4735) صحيفة األنباط

 12 دينار سعر غرام الذهب محليا 26.5 1

 

 ( 4001)  صحيفة السبيل

 4 اليعقوب: الفرصة متاحة لتصدير المقاوالت األردنية 1

 4 الطاقة": انخفاض ملحوظ في أسعار النفط" 2

 4 %95بين ليلة وضحاها بنسبة العمري: ارتفاع أسعار اإلسمنت  3

 

 (5011) صحيفة الغد

 9أ   نقابة تجار الخضار: استمرار وقف استيراد البطاطا والبصل سيرفع أسعارهما 1

 1ب  %2.5ترجيح تخفيض أسعار المحروقات  2

 2ب   العمري: منع استيراد االسمنت "ضربة" لقطاع العقار 3

 3ب   األردن يستضيف مؤتمر رجال األعمال العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان 4

 

The Jordan Times (12996)                                                                                                                        Page  

1 Premier refers tobacco case to state security court (Ammon news)* 1 

3 Drop in oil and derivatives prices in third week of July  2 

3 Ministry warns against fake Qatar jobs link  3 
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