
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/2/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                              (16866)  صحيفة الرأي

: قرارنا االقتصادي ا 1 ي
ورات وطنيةالمومن     3 ستجابة لض 

   4 "االقتصاد النيابية" تقر "مؤقت االوراق المالية" 2

   22 توصيات بالجملة/ د.فهد الفانك 3

ي  4
 
يبة االتصاالت/ عصام قضمان    22 ض 

ي االردن  5
 
ي 50ارتفاع أسعار العقار ف

 
   23 سنوات 10% ف

   23 دينار اإلنفاق السنوي لألرس عىل السلع والخدمات 12,8 6

   24  االنتهاء من اعداد قائمة بسلع وطنية مطلوب استثناؤها من الرسوم العراقية 7

ايد عىل الطاقة 8    24  دعم انشاء محطة كهرباء صديقة للبيئة لمواجهة الطلب المت  

ي االردن 8دراسة:  9
 
   24  أسباب وراء اتساع ظاهرة العمل غتر المنظم ف

كات االردنيةاستقص 10    25 اء: ايجاد أسواق أكتر أحد أهم أسباب هجرة الشر

   25 هل عجز الموازنة مؤرسر عىل سوء ادارة األصول المالية؟/ زياد الدباس 11

ي  209 12 ي بورصة أبوظنر
 
   44 ماليير  دينار تداوالت االردنيير  ف

   44 نظاما من التعليمات المحفزة لجذب االستثمارات 16الور: الهيئة أنجزت  13

   

   (17792) صحيفة الدستور

ين  1    1 قرشا( 30دينار( والكاز والسوالر ) 1.4) 95قرشا( للتنكة و 90)  90رفع اسعار البت  

وع قانون حماية المستهلك للجنته القانونية 2    1  " النواب" يعيد مشر

ي : تنسيق مستمر مع القطاع العام لمواجهه التحديات وتحيلها اىل فرصالعير   3
   22  الكبارين 

   

   (3554) صحيفة السبيل

ودة/ جمال الشواهير  إجراءات  1    2 شديدة التر

   3 لالستفادة من اإلعفاءات "األمانة" تجدد دعوتها للمكلفير  بدفع "المسقفات" 2

   5 "الطاقة والمعادن" تربط منح رخص التنقيب وحقوق التعدين بإبراء الذمة المالية 3

   6 طن 700الزراعة": انخفاض أسعار البطاطا والخضار نتيجة زيادة اإلنتاج ل " 4

ي رفع أسعار القبور وتؤكد القتر ب " 5
 لمن ليس له معيل 50األمانة" تنف 

ً
   7 دينارا ومجانا

ي هيئة االستثمار إقامة مشاري    ع تنموية 6
 
   7 "التنظيم األعىل" يبحث ف

   

   (7420) صحيفة األنباط

يبية للدولة 1    15 البيطار: حماية حقوق الملكية الفكرية يزيد العوائد الض 

   

   ( 4484) صحيفة الغد

   2أ   "المحروقات" تشعل حطب أزمة مرتقبة بير  النواب والحكومة 1

ط عىل "أوبر" و"كريم"  2    1ب  دفع رسوم تسجيل وبد ترخيصلجنة حكومية تشت 

   1ب  تواصل دعوات "المقاطعة" لالتصاالت احتجاجا عىل توجه لفرض رسوم جديدة 3

ي  هل نجحت 4
اض  ة العالم االفت     1ب  حملة المقاطعة للبيض والبطاطا أم بقيت أستر

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10374746/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/1034709/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/(%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9)-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8-(%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)
http://alrai.com/article/10374847/كتاب/توصيات-بالجملة
http://alrai.com/article/10374849/كتاب/ضريبة-الاتصالات
http://alrai.com/article/10374858/إقتصاد/ارتفاع-أسعار-العقار-في-الأردن-50-في-10-سنوات
http://alrai.com/article/10374864/إقتصاد/128-مليار-دينار-النفاق-السنوي-للأسر-على-السلع-والخدمات
http://alrai.com/article/10374845/إقتصاد/الانتهاء-من-عداد-قائمة-بسلع-وطنية-مطلوب-استثناؤها-من-الرسوم-العراقية
http://alrai.com/article/10374866/إقتصاد/دعم-انشاء-محطة-كهرباء-صديقة-للبيئة--لمواجهة-الطلب-المتزايدعلى-الطاقة
http://alrai.com/article/10374851/إقتصاد/دراسة-8-أسباب-وراء-اتساع-ظاهرة-العمل-غير-المنظم-في-الأردن
http://alrai.com/article/10374833/إقتصاد/استقصاء-يجاد-أسواق-أكبر-أحد-أهم-اسباب-هجرة-الشركات-الأردنية
http://alrai.com/article/10374842/كتاب/هل-عجز-الموازنة-مؤشر-على-سوء-ادارة-الأصول-المالية-
http://alrai.com/article/10374819/إقتصاد/209-ملايين-دينار-تداولات-الأردنيين-في-بورصة-أبوظبي
http://alrai.com/article/10374820/إقتصاد/الور-الهيئة-أنجزت-16-نظاما--من-التعليمات-المحفزة-لجذب-الاستثمارات
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/63318-رفـع-أسعار-البنزيـن-90-(90-قـرشا)-للتنكـة-و95-(1-4-دينار)-والكاز-والسولار-(30-قرشا)-للتنكة
http://www.addustour.com/articles/63356-
http://www.addustour.com/articles/63319-العيـن-الكباريتي-الأهـم-من-معالجـة-المديونية-تحصيل-الإيـــــــــــــــرادات
http://www.aldeyarjo.com/
http://assabeel.net/essays/item/214053-إجراءات-شديدة-البرودة
http://assabeel.net/local/item/214062-
http://assabeel.net/local/item/214062-
http://assabeel.net/local/item/213933-الطاقة-والمعادن-تربط-منح-رخص-التنقيب-وحقوق-التعدين-بإبراء-الذمة-المالية
http://assabeel.net/local/item/214078-
http://assabeel.net/local/item/213935-أمانة-عمان-لا-رفع-لأسعار-القبور
http://assabeel.net/local/item/214096-
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/articles/152901
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.ammanchamber.org.jo/


   3ب  "المدن الصناعية" تدعو المستثمرين لالستفادة من حزمة الحوافز الجديدة 5

كات األردنية 6    3ب   "انديفر األردن": الوصول اىل أسواق أكتر أهم أسباب هجرة الشر

اتيجيات يعتمد مؤرسر التعق 7    3ب  يد االقتصاديمنتدى االست 

   

   (3929) صحيفة الديار

ورة وطنية 1 : اإلصالح اإلقتصادي ض  ي
   4 المومن 

وعات استثماريةبلدية  2    4 معدي تنفذ مشر
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1 Gov’t hikes fuel prices by 3-8% 1   

3 Vast majority of surveyed Jordanian businesses would move abroad if able to — study 2   

3 House returns consumer protection bill to its legal panel 3   
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