
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/2/2017حد األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16877)
  

   56 * وفد تجاري وصناعي يختتم زيارة عمل اىل اسبانيا  1

يبة عىل الدخان و 6-5القضاة:  2 ي العقبة 45قروش الضر
ر
   1 ف

   1 ال توجه لرفع أسعار اسطوانة الغاز 3

ي مض " 4
ر
   1  " بالمئة86-65ارتفاع أسعار مواد أساسية ف

ي  5
ي توفير األمن الوظيفر

ر
 لألجور يسهم ف

ر
   2 وزير العمل: رفع الحد االدن

يبة السجائر قبل نفاذها سقطة أوجدت الجشع 6    8 إعالن زيادة ضر

   8 اختفاء الدخان من األسواق والجهات المعنية اكتفت بالتحذير 7

   10 النائب ألبو صعيليك يدعو لمعالجة تحديات تواجه "حرة الزرقاء" 8

ر  9 ي الشاحنات األردنيير
   29 العراق يمنح سمات دخول متعددة لسائف 

ائب و القرار الحكومي األخير جاء عكس التوقعات شطارة: قطاع االتصاالت  10  بالضر
ً
   30 مثقال

 للناتج المحىلي  11
ً
ي  3.2التمويل الدولية تتوقع نموا

ر
   30 2017% ف

   56 عواد : تعديل قوائم األسعار وإضافة أصناف وجبات جديدة.. األسبوع المقبل 12

   ي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأ

   (177103) صحيفة الدستور

   22  وفد تجاري وصناعي يختتم زيارة عمل اىل اسبانيا 1

ي  1.56 2
ر
   1 2016مليار دينار ايرادات الجمارك ف

ائب 35 3    21  مليون دينار ايرادات متوقعه للخزينه من قطاع االتصاالت بعد زيادة الضر

   21  % من المواد الغذائية80توفيق : رسم الخدمات الجمركية لن يفرض عىل الحاج  4

يبية عىل بعض السلع 5    21  تأثير محدود عىل القطاع نتيجة لالرتفاعات الضر

ي أوساط المستثمرين 6
ر
ي تعزز حاله الثقة ف    21  صفقة البنك العرن 

ر الصحي  7 كي ومتقاعدي الضمان بالتامير
   25  الروابدة تؤكد سىع المؤسسة لشمول مشي 

   

   (3563) صحيفة السبيل

   3 تجارة عمان": "بدل الخدمات الجمركية" سيكون عىل حساب المواطن" 1

   2 عبدهللا المجاىلي  / تجار عمان قالوها "بالفم المليان" 2

ي رفع األسعار/ باسم سكجها 3
ر
   2 ف

ر  4 / جمال الشواهير ي
   2 الشحادون الجدد والملف 

فع أسعارها من  5    3 % 16إىل  4الحكومة تعتمد قائمة سلع سي 

ي العالم مضاءة بالكامل بإنارة موفرة للطاقة 6
ر
: عمان أول مدينة ف ي    4 بلتاج 

   4 % من حجم التجارة األردنية تمر عي  ميناء العقبة80 7

 لألجور ال يتناسب مع سلم الغالء" 8
ر
   4 حشد": رفع الحد األدن

ي 35صادرات الخضار والفواكه المحلية تراجع  9
   7 % خالل الشهر الماضر

   

   (4218) صحيفة األنباط

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10376519/محليات/القضاة5-6-قروش-الضريبة-على-الدخان-و45-في-العقبة
http://alrai.com/article/10376446/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
http://alrai.com/article/10376523/عربي-ودولي/ارتفاع-أسعار-مواد-أساسية-في-مصر-65---86-بالمئة
http://alrai.com/article/10376444/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
http://alrai.com/article/10376567/محليات/علان-زيادة-ضريبة-السجائر-قبل-نفاذها-سقطة-أوجدت-الجشع
http://alrai.com/article/10376566/محليات/اختفاء-الدخان-من-الأسواق-والجهات-المعنية-اكتفت-بالتحذير
http://alrai.com/article/10376454/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1
http://alrai.com/article/10376537/إقتصاد/العراق-يمنح-سمات-دخول-متعددة-لسائقي-الشاحنات-الأردنيين
http://alrai.com/article/10376534/إقتصاد/شطارة-قطاع-الاتصالات-مثقلا-بالضرائب-و-القرار-الحكومي-الأخير-جاء-عكس-التوقعات
http://alrai.com/article/10376538/إقتصاد/التمويل-الدولية-تتوقع-نموا-للناتج-المحلي-32--في-2017
http://alrai.com/article/10376531/إقتصاد/عواد--تعديل-قوائم-الأسعار-وضافة-أصناف-وجبات--جديدة-الأسبوع-المقبل
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/938709-وفد-تجاري-وصناعي-يختتم-زيارة-عمل-الى-اسبانيا
http://www.addustour.com/articles/938738-1-56-مليار-دينار-ايرادات-الجمارك-في-2016
http://www.addustour.com/articles/938695-35-مليون-دينار-إيرادات-متوقعة-للخزينة-من-قطاع-الاتصالات-بعد-زيادة-الضرائب
http://www.addustour.com/articles/938696-الحاج-توفيق-رسم-الخدمات-الجمركية-لن-يفرض-على-80--من-المواد-الغذائية
http://www.addustour.com/articles/938697-تأثير-محدود-على-القطاع-نتيجة-للارتفاعات-الضريبية-على-بعض-السلع
http://www.addustour.com/articles/938698-صفقة-البنك-العربي-تعزز-حالة-الثقة-في-أوساط-المستثمرين
http://www.addustour.com/articles/938720-الرَّوابدة-تؤكد-سعي-المؤسسة-لشمول-مشتركي-ومتقاعدي-الضمان-بالتأمين-الصحي
http://www.aldeyarjo.com/
http://assabeel.net/local/item/215870-
http://assabeel.net/essays/item/215863-تجار-عمان-قالوها-
http://assabeel.net/essays/item/215865-في-رفع-الأسعار
http://assabeel.net/essays/item/215867-الشحادون-الجدد-والملقي
http://assabeel.net/local/item/215871-الحكومة-تعتمد-قائمة-سلع-سترفع-أسعارها-من-4-إلى-16
http://assabeel.net/local/item/215877-بلتاجي-عمان-أول-مدينة-في-العالم-مضاءة-بالكامل-بإنارة-موفرة-للطاقة
http://assabeel.net/local/item/215878-80-من-حجم-التجارة-الأردنية-تمر-عبر-ميناء-العقبة
http://assabeel.net/local/item/215880-
http://assabeel.net/local/item/215889-تراجع-صادرات-الخضار-والفواكه-المحلية-35-خلال-الشهر-الماضي
http://www.alanbatnews.net/
http://www.ammanchamber.org.jo/


   8  وفد تجاري وصناعي يختتم زيارة عمل اىل اسبانيا 1

   14  غرفتا تجارة األردن وعمان: المواطن الخارس األكي  من القرارات الحكومية  2

   5  محال تجارية تعمل عىل رفع أسعار السلع قبل تطبيق قرار الرفع 3

وع إنارة مدينة عمان بوحدات موفرة للطاقة 4    5  اتفاقية لتنفيذ مشر

ي 9أبو الراغب: تراجع الصادرات الوطنية بما يقارب  5
   15  % خالل العام الماضر

   

   ( 4495) صحيفة الغد

 لألجور الشهر المقبل وانتقادات الستثناء الوافدين 1
ر
   9أ   البدء بتطبيق رفع الحد األدن

   2ب   الحكومة تحضر الجتماع مع السعودية إلطالق "صندوق االستثمار" 2

   2ب   سنوات 3الر خالل مليون دو  280"الفوسفات" تورد منتجاتها لبنغالدش بـ  3

اتيجية الوطنية الجديدة لإلحصاءات العام الحاىلي  4
   4ب   الفاخوري: انجاز االسي 

   

   (3938) صحيفة الديار

   4 مليون دينار موازنة بلدية الكرك 14 1

 لألجور بالمدارس 2
ر
   4 أليات جديدة لتطبيق الحد األدن

   

The Jordan Times (12558)                                                                                                                        Page  
  

2 Agricultural exports drop by 35% in January 1   

3 Shopkeepers warned of raising prices before Cabinet decision goes into effect 2   

3 ‘Price of gas cylinder to remain at JD7’ 3   

3 130 illegal labourers nabbed in two days 4   

4 GAM signs deal to replace 119,000 street lights with LED units 5   

4 Customs department reports JD1.559b in 2016 revenues  6   

4 Traders syndicate says basic food items ‘will not be affected by additional duties’ 7   

4 Workshop identifies duties of energy efficiency technicians 8   

10 JPMC to supply phosphate, phosphoric acid to Bangladesh 9   
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http://www.jordantimes.com/news/local/agricultural-exports-drop-35-january
http://www.jordantimes.com/news/local/shopkeepers-warned-raising-prices-cabinet-decision-goes-effect
http://www.jordantimes.com/news/local/price-gas-cylinder-remain-jd7%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/local/130-illegal-labourers-nabbed-two-days
http://www.jordantimes.com/news/local/gam-signs-deal-replace-119000-street-lights-led-units
http://www.jordantimes.com/news/local/customs-department-reports-jd1559b-2016-revenues
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