
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/2/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16873)
  

ي يزور اسبانيا 1
 
   48 وفد تجاري وصناعي أردن

   1 دينار رسوم ترصي    ح الوافد بالقطاع الصناعي  003 2

   2  "المطاعم السياحة" تدعو لالستفادة من حوافز هيئة االستثمار  3

ي  1.8 4
ي األردن العام الماض 

 
ي ف

   8 مليار دوالر تكلفة التدهور البيئ 

ي  5 ي العرن 
 
   8 وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل التعاون

ي  6
 
 لألجور/ عصام قضمان

 
   24 عمالة وبطالة وحد أدن

   24 اقتصاديات دعم الغاز/ د. فهد الفانك 7

ة 445القيسي :  8    25 مليون دينار االيرادات المتوقع تحصيلها من االجراءات الحكومية األخير

   25 ألف دوالر سنويا 100د عن % من الرياديات األردنيات يحققن عائدات تزي6 9

وع الممر األخرص  بكلفة  10    25 مليون دينار 20إحالة العطاء الثالث لتنفيذ مشر

 لتطوير  15وزير النقل يوضح تفاصيل إعداد الحكومة ل   11
ً
وعا    26 «القطاع»مشر

ي  22187 12
وع للكهرباء العام الماض     27 حالة استجرار غير مشر

ي يعيشها القطاع 13
ي ظل المنافسة الئ 

 
 ألجور النقل ف

 
   48 الداوود يطالب بوضع حد أدن

ك مع مرص 14    48 بحث سبل تعزيز التعاون االقتصادي المشي 

   

   (17799) صحيفة الدستور

ي يزور اسبانياوفد تجاري وصناعي  1
 
   25  أردن

   1  مصدر حكومي : ال حل وشيكا للمجالس البلدية 2

ي منطقة العقبة الخاصة 3
 
   1  توحيد أسعار بيع السجائر ف

ية" 4 كات وصناديق االستثمار اإلفصاح عن بياناتها ب  " االنجلير     21  إلزام الشر

ي من  30.334 5
 
ي النصف الثان

 
   21 2015وظيفة مستحدثة ف

ي اكسبو استانا  6
 
تيبات لمشاركه االردن ف    25 2017" هيئة االستثمار" تبحث الي 

   

   (3560) صحيفة السبيل

ي "الصناعة والتجارة" 1
 
   5 الطباع: فتح فرص تدريب وتشغيل للمهندسير  ف

ي العقبة 52.7"العقبة الخاصة" تتلف  2
 
   6 طن من الكاشو ف

   7 % من أسعار المواد الغذائية لن يتأثر 80القضاة:  3

   

   (4214) صحيفة األنباط

   5 الحنيفات: مستمرون بالبحث عن أسواق تصديرية للمنتجات الزراعية 1

ي بورصة عمان ينخفض  2
 
ي ف ي  11.5االستثمار األجنئ 

 
   15 مليون خالل شهر كانون الثان

   

   ( 4491) صحيفة الغد

ي يزور إسبانيا 1
 
   2ب  وفد تجاري وصناعي أردن

ائب عىل "االتصاالت" خالل أيام 3ترجيح إعالن  2    1ب   قرارات لزيادة الرص 

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10375967/إقتصاد/وفد-تجاري-وصناعي-أردني-يزور-اسبانيا
http://alrai.com/article/10375885/إقتصاد/الزراعة-النيابية-300-دينار-رسوم-تصريح-الوافد-العامل-بالقطاع
http://alrai.com/article/10375983/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9)-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://alrai.com/article/10375998/محليات/18-مليار-دولار-تكلفة-التدهور-البيئي-في-الأردن-العام-الماضي
http://alrai.com/article/10375976/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://alrai.com/article/10375995/كتاب/عمالة-وبطالة-وحد-أدنى-للأجر
http://alrai.com/article/10375993/كتاب/اقتصاديات-دعم-الغاز
http://alrai.com/article/10375942/إقتصاد/القيسي--445-مليون-دينار-الايرادات-المتوقع-تحصيلها-من-الاجراءات-الحكومية-الأخيرة
http://alrai.com/article/10375946/إقتصاد/6-من-الرياديات-الأردنيات-يحققن-عائدات-تزيد-عن-100-ألف-دولار-سنويا-
http://alrai.com/article/10375964/إقتصاد/حالة-العطاء-الثالث-لتنفيذ-مشروع--الممر-الأخضر-بكلفة-20-مليون-دينار
http://alrai.com/article/10375939/إقتصاد/وزير-النقل-يوضح-تفاصيل-عداد-الحكومة-ل-15-مشروعا-لتطوير-القطاع
http://alrai.com/article/10375935/إقتصاد/22187-حالة-استجرار-غير-مشروع-للكهرباء-العام-الماضي
http://alrai.com/article/10375929/إقتصاد/الداوود-يطالب-بوضع-حد-أدنى-لأجور-النقل--في-ظل-المنافسة-التي-يعيشها-القطاع
http://alrai.com/article/10375931/إقتصاد/بحث--سبل-تعزيز-التعاون-الاقتصادي-المشترك-مع-مصر
http://www.addustour.com/
http://addustour.com/articles/937897-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.addustour.com/articles/938112-مصدر-حكومي-لا-حل-وشيكا-للمجالس-البلدية
http://www.addustour.com/articles/938111-توحيـد-أسعار-بيع-السجائر-في-منطقة-العقبة-الخاصة
http://www.addustour.com/articles/938039-إلزام-الشركات-وصناديق-الاستثمار-الإفصاح-عن-بياناتها-بــ
http://www.addustour.com/articles/938044-30-334-وظيفة-مستحدثة-في-النصف-الثاني-من-2015
http://www.addustour.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://assabeel.net/local/item/215270-الطباع-فتح-فرص-تدريب-وتشغيل-للمهندسين-في-
http://assabeel.net/local/item/215193-ضبط-53-طنا-من-الكاشو-الفاسد-بالعقبة
http://assabeel.net/local/item/215279-القضاة-80-من-أسعار-المواد-الغذائية-لن-يتأثر
http://www.alanbatnews.net/
http://alanbatnews.net/articles/153650
http://www.alanbatnews.net/articles/153636
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


   

   (3934) صحيفة الديار

اتيجية الوطنية1,5) 1    5 ( مليار تكلفة محور التعليم العالي باإلسي 

   

The Jordan Times (12555)                                                                                                                        Page  
  

10 Delegation leaves for Spain to expand Jordanian-European business cooperation 1   

1 Lawmakers, officials discuss alternatives to ‘tax hikes’ 2   

3 Hospital association, interior minister discuss visas for ‘restricted nationalities’ 3   

3 MPs propose JD300 for agricultural sector work permit fees 4   

 

http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/business/delegation-leaves-spain-expand-jordanian-european-business-cooperation
http://www.jordantimes.com/news/local/lawmakers-officials-discuss-alternatives-tax-hikes%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/local/hospital-association-interior-minister-discuss-visas-restricted-nationalities%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/local/mps-propose-jd300-agricultural-sector-work-permit-fees

