
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/2018/ 31ثالثاء ال
الصفحة                                                                                                                                   (17401) صحيفة الرأي  

 40 مراد والمستشار االقتصادي بالسفارة األمريكية يبحثان التعاون المشترك 1

 3 *مال التكنولوجيا في اإلجراءات القضائيةمجلس الوزراء يقر استع 2

 20 ال لرفع الحد األدنى لألجور/ عصام قضماني 3

 21 "االقتصاد النيابية" تؤكد أهمية استثمار العقول واالستفادة من الطاقات الشبابية 4

 21 مليون دوالر 3.1قرض دولي لدعم القطاع الزراعي بقيمة  5

 21 *"الصناعة والتجارة" تحذر من محتالين يدعون تحصيل األموال لصالحها 6

 40 % ارتفاع الرقم القياسي ألسعار تجارة الجملة للربع الثالث2.3 7

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18324) صحيفة الدستور

 19  المستشار االقتصادي بالسفارة االمريكية يزور " تجارة عمان" 1

 1 الحكومة مستعدة إلعادة النظر بـ " الالمركزية" 2

 1 بؤر لصناعه " المعسل المقلد" 3

 1  يةطلبات تلقتها " هيئة االستثمار" للحصول على الجنس 105 4

 

 (4742) صحيفة األنباط

 12 % خالل األسبوع الرابع 4وزارة الطاقة: ارتفاع النفط عالميا  1

 13  طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 3598 2

 

 ( 4006) صحيفة السبيل

 4 أصحاب "التاكسي " يطالبون بإلغاء تطبيقات النقل على األنترنت 1

 5 انطالق فعاليات المعرض الدولي الثاني عشر للبناء واإلنشاءات 2

 

 (5018) صحيفة الغد

 1ب  زواتي: الحكومة سترفع أسعار المحروقات قرشا لكل صنف 1

 3ب   مليون دوالر 13.5"موضوع" يستقطب استثمارا أمريكيا وبريطانيا بـ  2

 3ب  اللوزي: "النقل البري" لم تستلم مطالب سائقي "التاكسي األصفر" 3
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1 Investors’ interest in citizenship incentive on the rise 1 

1 Arab Potash reports JD52.7 in net profit in H1 2 

2 Youth – led startups find tech solutions to unemployment  3 

3 Farmers grateful for gov’t to buy their wheat, barley at higher price 4 

3 Phosphate Mining Company revenues rise by 55 per cent since start of year 5 
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