
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/2/2018ثالثاء ال

  
 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17229)  

 23 منشأة جديدة تنتسب لتجارة عمان العام الماضي 7269 1  

 1 *تعليق اعتصام المزارعين 2  

 2 *دولية تشير لتقدم األردن في تحسين وتحفيز بيئة االستثمارمجلس الوزراء يستعرض تقارير  3  

 3 شركات السفر والعمرة تعتصم أمام صندوق الحج 4  

 6 الفايز يبحث عالقات التعاون مع السفير الياباني 5  

 6 رئيس "النواب" يدعو اليابان لزيادة استثماراتها في األردن 6  

 22 دعوا الحكومة تحكم/ د. فهد الفانك 7  

 22 مليون سيارة الى تكسي/ عصام قضماني 1.4تعليمات ستحول  8  

 23 صدور تعليمات ترخيص تطبيقات النقل الذكية 9  

 23 ارمليار دين 3.56الودائع لدى فروع البنوك األردنية باألراضي الفلسطينية تتجاوز  10  

 23 شحادة والفقيه يبحثان حماية وتشجيع االستثمار 11  

 23 المعايطة: وحدة حماية االستثمار تباشر مهامها 12  

 23 ية ان لم تعدل الحكومة عن قرار ضريبة "الهايبرد" و"الوزن"رمان: إجراءات تصعيد 13  

 44 تجار بالكرك يقاطعون األلبان والمشروبات الغازية الرتفاع أسعارها 14  

 44 حمودة: تشدد البنوك في منح االئتمان يؤثر سلباً على القطاع الصناعي 15  

 44 وفد البنك الدولي يطلع على إجراءات "األمانة" لتحفيز النمو 16  

 44 دعوة المكلفين لتقديم إلقرارات ضريبة الدخل إلكترونيا 17  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18153) صحيفة الدستور

 19 منشأة جديدة انتسبت لـ "تجارة عمان" العام الماضي 7269 1

 6 القطاع الزراعي الى أين؟/ أحمد الحسبان* 2

 6 الغزاوي: ماضون بإزالة أسباب انسحاب المرأة من سوق العمل 3

 19  مليون دينار التداول العقاري الشهر الماضي 453 4

 19 * طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي أمس 2361 5

 19 *مليون دينار 117دفعة مالية الكترونية للضمان بقيمة اجمالية  57560الضمان:  6

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الدستور

 (3864) صحيفة السبيل  

 3 منشأة جديدة تنتسب لتجارة عمان العام الماضي 7269 1  

 4 "المستهلك" تستهجن قرار رفع أسعار التعرفة الكهربائية وتحذر من ارتفاع آخر على السلع 2  

   

 (4570) صحيفة األنباط  

 17 منشأة جديدة تنتسب لتجارة عمان العام الماضي 7269 1  

 17 وفد البنك الدولي يزور األمانة ويطلع على إجراءاتها لتحفيز النمو االقتصادي 2  

   

 ( 4846) صحيفة الغد  
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 4أ   القبض على مشتبه بتورطهم بقايا سلب صيدلية ومحلين تجاريين 1  

 1ب  القضاة: العراق يعفي قائمة منتجات أردنية جديدة من الجمارك 2  

 2ب  تقارير دولية: األردن يحقق تقدما في بيئته االستثمارية 3  

 2ب  خطورة األخبار االقتصادية الجيدة/ تحليل اقتصادي 4  

 2ب  من االجتماعيخبراء يحذرون: استمرار ارتفاع معدالت البطالة يهدد األ 5  

 3ب  مليون فاتورة سددها األردنيون عبر "أي فواتيركم" منذ انطالقته 7.8 6  

   

  
The Jordan Times 

(12856)                                                                                                                        Page  

  1 Agriculture leaders agree to end their protest — Abbadi  1 

  3 Cabinet approves framework agreement for Basra-Aqaba oil pipeline  2 

  3 MEU, University of Bedfordshire launch partnership to obtain British degrees 3 

  3 Travel agents hail launch of 14 new airline routes to Jordan 4 

  3 Jordan, EU launch ‘disaster risk reduction’ twinning project 5 

  3 RISE invites youth participation in art, culture initiative  6 

  4 Amendments to Labour Law urged 7 
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