
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/2/2018ثنين اال

  
 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17228)  

 46 *( الخاص بمشروع مركز تجارة عمان للمؤتمرات والمعارض1/2018اعالن غرفة تجارة عمان/ دعوة عطاء رقم ) 1  

 48 *لقاء يناقش قضايا قطاع االجهزة الكهربائية واإللكترونية 2  

 1 *العبادي يعد بالنظر في مطالب المزارعين 3  

 2 *أيام 10الحكومة سترد على توصيات النواب حول األسعار خالل  4  

 9-8 الملك يتسلم تقريرا يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام 5  

 24 لدعم البنزين/ د. فهد الفانكال للعودة  6  

 24 يورو فقط/ عصام قضماني 19.99سافر الى األردن بـ  7  

 25 دول أوروبية الى المملكة 9خط طيران جديدا من  14تشغيل  8  

 25 *بالمئة اعتبارا من األربعاء 10رفع أجور النقل العام  9  

 25 *2017مليار دوالر تحويالت العاملين في 3.7 10  

 25 محافظو البنك االوروبي ومنتدى االعمال يجتمعون باألردن 11  

 25 الطاقة والمعادن" تلّوح بإلغاء حقوق التعدين لشركات بالمفرق" 12  

 25 مشاركة أردنية كبيرة بالمؤتمر الدولي لالتصاالت في برشلونة 13  

 48 بدء مراجعة سياسات قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد 14  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18151) صحيفة الدستور

 11 *( الخاص بمشروع مركز تجارة عمان للمؤتمرات والمعارض1/2018اعالن غرفة تجارة عمان/ دعوة عطاء رقم ) 1

 22  من قيمتها %25اجراءات التخليص ترتب كلفا اضافية على البضائع تصل لنحو  2

 1 اعتبارا من االربعاء %10رفع أجور النقل العام  3

 1 مليون دينار لبرنامج " التمكين والتشغيل" العام الحالي 26 4

 21 ام الماضيمليار دوالر اجمالي حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها الع 3.65 5

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الدستور

 (3863) صحيفة السبيل  

 7 "تجار الكهرباء": تناقش قضايا قطاع األجهزة الكهربائية واإللكترونية 1  

 3 رصيفا مينائيا 32الشريدة: موانئ العقبة قادرة على التعامل مع األسواق العراقية والسورية من خالل  2  

 5 زيادة صادرات المنتجات الزراعية المحلية لألسواق األوروبية والروسية 3  

 7 15إقبال ملحوظ على ترخيص محطات شحن مركبات الكهرباء والعدد يرتفع إلى  4  

   

 (4569) صحيفة األنباط  

 13 بدء دراسة أثر تمديد مدة سريان رخص الترددات الراديوية 1  

   

 ( 4845) صحيفة الغد  

 14أ  ( الخاص بمشروع مركز تجارة عمان للمؤتمرات والمعارض1/2018عطاء رقم ) اعالن غرفة تجارة عمان/ دعوة 1  

 2ب  تجار كهربائيات والكترونيات يشكون التخليص والتخمين 2  

 4أ   مليون دينار لبرامج التشغيل والمؤشرات إيجابية100الغزاوي:  3  
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 6أ   ضيالملك يستلم تقريرا بإنجازات الحكومة خالل العام الما 4  

 1ب  كيلو300فلسا على كل كيلوواط كهرباء فوق استهالك  12الحكومة تضيف  5  

 3ب  بعد رفع الدعم وزيادة الضرائب %50الغذائية ينخفض استهالك الخبز والمواد  6  

   

  
The Jordan Times 

(12855)                                                                                                                        Page  

  1 King receives government achievement report of 2017 1 

  1 Expat remittances stand at $3.7b in 2017 2 

  1 Ryanair opens 14 new air travel routes to Jordan  3 

  1 Farmer leaders threaten escalatory measures in fight against new taxes 4 

  2 'National employment programme to reduce number of foreign workers' 5 

  2 ‘List of recommendations for reform to be sent to gov’t’ 6 

  2 National Hajj Company is legal, liable and protects pilgrims — Arabiyat 7 

  3 Gov’t to respond to MPs’ recommendations on tax hike in 10 days — Tarawneh 8 

  3 Gov’t ‘only’ answered 87 questions out of 173 by MPs in current session 9 

  3 Jordan requests more facilities under relaxed rules of origin from EU 10 

  3 IMF, AMF honour Jordanian entrepreneur Afnan Ali 11 

  3 200,000 narcotic pills seized 12 

  8 RJ staff voluntary release open for a month 13 
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