
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 14/2/2017ثالثاء ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16879)
  

ورة إعادة هيبة وزارة السياحة 1    3 العبادي: ضر

   4 الغزاوي: نظام رسوم تصاري    ح العمال اجراء اصالح   2

ر يطالب إلغاء رفع تصاري    ح العمالة الوافدة 3    4 اتحاد المزارعي 

   24 حيح اقتصادي/ سنة أوىل/ د. فهد الفانكتص 4

  جودة البنية التحتية وقوة المؤسسات العامة 54األردن بالمرتبة  5
ر
 ف
ً
   25 عالميا

ة والمتوسطة خالل عام  1320ضمان  6  للمشاري    ع الصغي 
ً
   25 2016قرضا

   25 طن مواد غذائية فاسدة منتهية الصالحية 25ضبط  7

ائب جديدة هذا العام واإلجراءات االصالحية وفرت  8    27 مليون دينار للخزينة 450مصدر: ال ضر

   27 % مساعدات اضافية متعاقد عليها من احتياجات خطة االستجابة لالزمة السورية60الفاخوري:  9

  اجتماعات  10
ر
 للمشاركة ف

ً
أس وفدا    48 «االقتصادي واالجتماع  العرب   »القضاة يير

ي العرب   » 11    48 يثمن استمرار الحكومة باإلعفاءات لتحديث النقل العام« النقل الي 

   

   (177105) صحيفة الدستور

1   
   23  توفي  مخزون من العمالت االجنبية يعزز الثقة باالقتصاد الوطنر

   1 آب 15االنتخابات البلدية والمحافظات  2

   1  مليون دوالر مساعدات إضافية لالردن 522 3

  المملكة 100العمل الدولية :  4
ر
   1  الف طفل عامل ف

ائب اضافية عىل القطاع 5    21  نقابة " تجار االلبسة واالحذية" ترفض أيه ضر

ائب الجديدة 6    21  " تنظيم االتصاالت": قرار خروج " فرندي" قبل فرض الضر

   

   (3565) صحيفة السبيل

لمان بانتظار نتائج مناقشة "رفع األسعار" 1    3 األنظار تتوجه نحو قبة الي 

   4 المستهلك" تدعو إىل تكثيف الحمالت الرقابية لكبح جماح االستغالل" 2

ير المقدد "الغذاء والدواء" تبحث عن "شيبس" 3 ر    4 بنكهة لحم الخير

   4 الجمارك" تضبط مواد غذائية فاسدة" 4

   5 المديونية المرتفعة والبطالة وشح المياه وتراجع اإلدارة العامةدراسات األردنية": األردن يواجه تحديات " 5

   

   (4220) صحيفة األنباط

   4  وزارة العمل تواصل اجراءات تنظيم سوق العمل 1

  العقبة 9اقبال عىل البطاطا والبيض و 2
ر
   9  آالف دينار يومية محطة وقود ف

ائب 3   حال رفع الضر
ر
   13 تجار ألبسة يهددون بإغالق محالهم ف

4   
   13 توفي  مخزون من العمالت االجنبية يعزز الثقة باالقتصاد الوطنر

   15  مليون يورو من االتحاد األوروب   لدعم االصالحات السياسية 115 5

ر  6    15 الضمان: نعمل لخفض اصابات العمل وتوفي  بيئة تحافظ عىل سالمة وحياة المواطني 
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http://alrai.com/article/10376944/محليات/اتحاد-المزارعين-يطالب-لغاء--رفع-تصاريح-العمالة-الوافدة
http://alrai.com/article/10376948/كتاب/تصحيح-اقتصادي--سنة-أولى
http://alrai.com/article/10376910/إقتصاد/الأردن-بالمرتبة-54-عالميا-في-جودة-البنية-التحتية-وقوة-المؤسسات-العامة
http://alrai.com/article/10376912/إقتصاد/ضمان-1320-قرضا-للمشاريع-الصغيرة-والمتوسطة--خلال-عام-2016
http://alrai.com/article/10376945/إقتصاد/ضبط-25-طن-مواد-غذائية--فاسدة-منتهية-الصلاحية
http://alrai.com/article/10376904/إقتصاد/مصدر-لا-ضرائب-جديدة-هذا-العام-والجراءات-الاصلاحية-وفرت-450-مليون-دينار-للخزينة
http://alrai.com/article/10376827/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A--60-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10376899/إقتصاد/القضاة--يترأس-وفدا-للمشاركة-في-اجتماعات-الاقتصادي-والاجتماعي-العربي
http://alrai.com/article/10376946/إقتصاد/النقل-البري-العربي-يثمن-استمرار-الحكومة-بالعفاءات-لتحديث-النقل-العام
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/939161-توفير-مخزون-من-العملات-الاجنبية-يعزز-الثقة-بالاقتصاد-الوطني
http://www.addustour.com/articles/939228-الانتخابات-البلدية-والمحافظات-15-آب
http://www.addustour.com/articles/939138-522-مليون-دولار-مساعدات-إضافية-للأردن
http://www.addustour.com/articles/939136-العمل-الدولية-100-ألف-طفل-عامل-في-المملكة
http://www.addustour.com/articles/939181-نقابة-
http://www.addustour.com/articles/939182-
http://www.aldeyarjo.com/
http://assabeel.net/local/item/216237-الأنظار-تتوجه-نحو-قبة-البرلمان-بانتظار-نتائج-مناقشة-
http://assabeel.net/local/item/216189-المستهلك-تدعو-الى-ضبط-الهوامش-السعرية-وتكثيف-الحملات-الرقابية
http://assabeel.net/local/item/216253-
http://assabeel.net/local/item/216206-الجمارك-تضبط-مواد-غذائية-فاسدة
http://assabeel.net/local/item/216257-
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.ammanchamber.org.jo/


   

   ( 4497) صحيفة الغد

يبة 1    1أ  إرباك بقطاع المواد الغذائية لعدم تحديد السلع المشمولة بزيادة الضر

   7أ   ال"العمل" تدرس إغالق مصنع ينتهك حقوق العم 2

ين  3 ر    1ب  90ارتفاع األحمال الكهربائية وتراجع الطلب عىل الديزل وبير

ر ترتفع القروض  4   فلسطي 
ر
   1ب  %9الممنوحة من البنوك األردنية ف

  12ارتفاع إيرادات األردنية لضمان القروض  5
   1ب  % العام الماضر

ر التنفيذ 6 نت والصوت تدخل حي  يبة عىل االنير    1ب  قرارات الضر

ر اىل الخارج 7 يبة المبيعات المفروضة عىل السياح االردنيي     2ب   تأجيل استيفاء ضر

   3ب  "المستهلك" تدعو لتقليص حلقات التسويق 8

   

   (3940) صحيفة الديار

ر مذكرة  1    3 تفاهم لتوفي  فرص عمل لألردنيي 

   3 عربيات: مليون دينار لتدريب األئمة والوعاظ 2

 ل )نهر األردن( 3
ً
   3 صندوق سعودي يدعم برنامجا

   4 عناب: قطاع السياحة يسي  باإلتجاه الصحيح 4

   

The Jordan Times (12560)                                                                                                                        Page  
  

1 Jordan secures 60% of required funds under 2016 refugee response plan 1   

3 Labour Ministry, housing developers agree to increase jobs for Jordanians 2   

3 Jordan, Egypt sign memo on energy cooperation 3   

4 ‘TRC to ensure rights of FRiENDi customers are protected’ 4   
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