
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/3/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16894)
  

   1 سيف: ال صحة لوجود وفر من المحروقات ب ٤٫٥ مليار دينار 1

2   
   2 "النواب" يرفض منح الضابطة العدلية للمفتش البيئ 

   3 الفايز يدعو القطاع الخاص لدعم صندوق أرس الشهداء 3

   10 طب االسنان يسهم ب ٣٠ ٪ من السياحة العالجية  4

   10 ألف رأس من الخراف البلدي تصدر إىل دول الخليج ٢٥ 5

ائب زيادات وتخفيضات/ د.فهد الفانك 6    22 الضر

7   
ر
   22 الدخل من السياحة والحواالت/ عصام قضمان

8 2.6   
  الماضر

ر
   23 ألف شقة مباعة حسب مساحات قرار االعفاء خالل كانون الثان

   23 بلتاج   نائبا لرئيس مجلس ادارة "الملكية" 9

: المؤرسر العام  10    44 2016و  2015يمحو خسائر عام  « للبورصة»خبير ماىل 

  األردن 11
ر
   44 دراسة ألمانية حول قضايا وتحديات النقل ف

   44 النفط ينخفض ونمو االنتاج االمريك  يبطل أثر تخفيضات "أوبك" 12

   

   (17820) صحيفة الدستور

   1  الحكومة تثبت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحاىل   1

   5 مصادر : االردن والعراق يعمالن إلنجاز افتتاح معي  طريبيل الحدودي 2

  البحر الميت يبدأ غلق  3
ر
  لمنطقة انعقاد القمة العربية ف

   5  آذار 21آمئر

  يشارك بمعرض " الجلف فود" 4
ر
   21 وفد اقتصادي اردن

   

   (3578) صحيفة السبيل

ي  ها؟ 1   كل صفيحة محروقات تشير
ر
   3 ماذا تدفع ف

يبة": الموظف ملزم بتقديم اإلقرار حال تجاوز الدخل لإلعفاءات" 2    4 الضر

   5 تمدد تقديم طلبات تراخيص المهن حئر نهاية آذاراألمانة" " 3

4   
  المملكة العام الماضر

ر
   5 ارتفاع عدد رخص البناء ف

ر دينار 10صندوق الطاقة" يدعم مشاري    ع صناعية كلفتها " 5    6 ماليير

   

   (4235) صحيفة األنباط

   13  مصنعا اردنيا تلجأ لخيار الطاقة المتجددة 21 1

2 13,3   
   13  مليون مير مرب  ع مساحة األبنية المرخصة بالمملكة العام الماضر

   ( 4512) صحيفة الغد

  المملكة 1
ر
   2ب   تقرير دوىل  يدعو اىل إعداد خريطة طريق لتنفيذ الالمركزية ف

   3ب  المحلية لم تستفد من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع أوروباالمصانع  2

   (3953) صحيفة الديار

ر بالمنشآت 1    5 الروابدة: الضمان يغط  كافة العاملير
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3 No rise in fuel prices for March 1   

3 Eighth edition of entrepreneurship competition announces winners 2   

3 Farmers’ union calls for tougher action against rising prices 3   

3 21 companies to benefit from energy efficiency programme 4   

4 Public transport sector not on gov’t’s radar — study 5   

4 Fakhoury discusses cooperation with Irish minister 6   

4 Private Hospitals Association signs deal with Chadian ministry 7   

10 Jordanian food industrialists promote their products in Dubai 8   
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