
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/2/2017خميس ال
   الصفحة                                                                                                                              (16867)  صحيفة الرأي

   1  الحمارنة رئيسا للمجلس االقتصادي واالجتماع   1

وي    ج السياح   2 اء يدعون الستثمار القمة العربية للبر    6  خبر

   22 اللجنة المالية لألعيان توجه البنك المركزي!/ د.فهد الفانك 3

  االردن ب  119 4
 
   23 2016صفقة اندماج واستحواذ ف

يطة بيع المحروقات بأسعار ما قبل التعديل 6"المواصفات": اعادة فتح  5    23  محطات شر

   23 %40السعيدات: الطلب عىل المشتقات النفطية ارتفع  6

ات عىل خفض االنتاج 56النفط يسجل  7 ميل بفعل مؤشر  للبر
ً
   23 *دوالرا

8 21   
ر
  والنبان

 
  مجال  االنتاج الحيوان

 
   23 ألف امرأة يعملون ف

اض االوراق المالية والبيع عىل المكشوف 9    24  اقرار تعليمات اقراض واقبر

  العقبة الخاصة خالل  192 10
 
   44 2016مؤسسة سجلت ف

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17793) صحيفة الدستور

يبة الخل قبل  1    1  نيسان المقبل 30دعوة لدفع ض 

  " األمانة" تعلن  2
   7  تبسيط اإلجراءات ووضع دليل للتفتيش الصح  والمهن 

   21  "2017اتفاقية لتنظيم معرض " جوفاشن  3

   22 2016مليار دوالر التمويل االجمال  لخطة االستجابة االردنية لالزمه السورية للعام  1.436 4

  عمان 5
 
ك  يلتئم ف

  البر
 
   22  منتدى االعمال االردن

   

   (3555) صحيفة السبيل

   2 بطاطا/ جمال الشواهي    –خط بيض  1

  القطاع ال 10مجلس الوزراء يقرر اقتطاع  2
 
  دينار من رواتب العاملي   ف

   5 عامبالمئة من المبلغ الذي يزيد عن ألف 

   5 وزير الداخلية: الدولة لن تتسامح مع من يتعرض إل المنشآت الحيوية والمصانع 3

   

   (8420) صحيفة األنباط

  تشهد اعتداءات عىل المصانع لحمايتها 1
  المناطق النر

 
: تكثيف الدوريات والنقاط األمنية ف    9 الزعنر 

يبة والجمارك عىل األلبسة 2 : ال وعود بتخفيض الض     9 القواسم 

3   
   9 هيئة األوراق تقر النسخة النهائية لتطوير سوق رأس المال الوطن 

   

   ( 4485) صحيفة الغد

   1ب   مليون دينار 922إعفاءات الدخل تفقد الخزينة  1

   1ب   دينار 1.8تخفيض سعر طن الطحي   المدعوم  2

   1ب  "السالفج والمواصفات/ تحليل اقتصادي 3

ورة توسيع آفاق االستثمارات األردنية العراقية 4    2ب   الطباع يؤكد ض 

   2ب  ة المتجددة بالمقاولي   المصنفي   "الطاقة والمعادن" تحض منح رخص تركيب أنظمة الطاق 5

   3ب   الحكومة تمهد الطريق لدعم المواطن بدال من السلع 6
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   3ب  وصل حد االشباع بالالجئي   الفاخوري: األردن  7

   

   (3930) صحيفة الديار

   3 الحنيفات يؤكد حرص الزراعة عىل دعم التصدير 1

   2 الداخلية: حماية الصناعات الوطنية أولوية للجميعوزير  2

   4 النعيمات: األمانة تعمل عىل وضع دليل للتفتيش الصح   3

   4 وفد من البنك الدول  يزور المفرق 4

   5 دعوة الحكومة قامة مشاري    ع تنموية بالبادية 5

كية 6   بالسوق األمب 
 
وي    ج المنتج األردن    9 ورشة تدعو لبر

كات النفط تتطلع إل ال 7 ميل 50ربحية مع شر  للبر
ً
   11 دوالرا
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1 Gov’t trims salaries of top-ranking civil servants 1   

1 Jordanians less optimistic over various challenges — survey 2   

3 Jordan signs grant deal to receive 100,000 tonnes of US wheat 3   

3 Work permits for all guest workers to cost JD500 under new by-law 4   
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