
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/3/2017ثنين اإل
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16899)
  

   27 اعالن غرفة تجارة عمان/ دورات تدريبية 1

ي عمان ب  –قمة أردنية  2
 
   1 الجاري ٢٧سعودية ف

 ٢01٧تقرير االردن  3
ً
 وخارجيا

ً
ي المنطقة تنعكس عىل صناعة القرار داخليا

 
" ف    11 : حالة "الاليقي  

ي نهاية النفق/ د.فهد الفانك 4
 
   24 ضوء ف

ي  %16« اإلقراض الزراعي »و« تنمية القرى»و« المركزي»ارتفاع تسهيالت  5
 
   25 ٢016ف

ة والمتوسطة الحاصلة عىل تمويل إسالمي  5%.1٢ 6 كات الصغي     25 الشر

 إىل لندن 7
ً
 رسميا

ً
أس وفدا    26 هيئة االستثمار تير

ي األردنيون يتصدرون  8    26 استثمارات العرب ببورصة أبوظب 

اد المباشر من بلد المنشأ 9    48 "االستهالكية المدنية" تفتح باب االستي 

يبة" تقديم إقرار دخل صحيح 10 ي   "الض  يب 
   48 يحمي من جرم التهرب الض 

اتيجيتها لخمس سنوات ٢01٧لعام ل   اجتماع يناقش خطة "اتفاقية اغادير" 11    48 * واسير

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17825) صحيفة الدستور

   1  السفي  المضي يحث العمالة عىل تصويب أوضاعها 1

عون لصندوق دعم أش الشهداء 2    1  مؤسسات قطاع خاص وافراد يتي 

ي  3
   21  تراجع مستمر بأسعار االلبسة واالحذية منذ العام الماض 

   21  اء" جمعية مستثمري االسكان" تدرس بدائل لمواجهه أي ارتفاعات عىل مدخالت البن 4

ي مستشفيات خاصة 5
 
ي " تجارة الزرقاء" ف    22  خصومات لمنتسب 

   25  تصدر تعليمات معدله لبيع المواد التموينية وآليه توزيعها" الصناعة والتجارة"  6

   

   (3582) صحيفة السبيل

ي الخارج!/ باسم سكجهاأموال  1
 
   2 األردنيي   ف

   3 األمانة" تمدد دوام موظفيها وتدعو المكلفي   إىل االستفادة من الخصومات" 2

   4 طن سماد غي  معالج منذ بداية العام 8630ضبط  3

   5 توية الزراعيةالمستهلك": ارتفاع أسعار البندورة يعود إىل العروة الش" 4

اء يفككون ألغاز لعبة األرقام حول أرباح النفط وموارد الدولة 5    6 خي 

ي  6
 
ات الصناعية المتخصصة يهدد تنافسية المنتج األردن    6 مستثمرون: نقص الخي 

   

   (4240) صحيفة األنباط

كات السياحة عىل الملكية األردنية 1 ي خصومات شر
ي يلغ     3  بلتاج 

   5  ألف بطاقة أحوال ذكية 46٢استصدار  2

   

   ( 4517) صحيفة الغد
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ي السوق المركزي 1
 
   9أ   استمرار ارتفاع أسعار البندورة والكوسا ف

   1ب   مليون دينار سندات خزينة خالل شهرين 800 2

ي" 3 ي "النقل الي 
 
   1ب  تعليمات للكفاءة المهنية ف

   1ب   مليار دينار 1.095وتبلغ  %5فاتورة التقاعد ترتفع  4

   2ب   عناب: مهتمون بتفعيل السياحة الدينية بي   األردن ولبنان 5

ي  33مليون دينار أرباح  19.09 6
 
كة عقار ف    3ب  ٢016شر

   

   (3957) صحيفة الديار

   4 الخياط حماية البيئة ينشط السياحة 1

   4 فريحات يستقبل رئيس صناعة عمان 2
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3 More details needed on new regulations for ride-hailing apps, stakeholders say 1   

3 Education Ministry to conform salaries to minimum wage hike 2   
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