
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 15/2/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                   (16880) صحيفة الرأي

   4  اون الزراعي مع االماراتبحث التع 1

   8 طن مواد تموينية منتهية في المقابلين 25ضبط  2

   20 الصناعة تختنق/ عصام قضماني 3

   21 احتياطيات المملكة من الذهب بأعلى مستوى في تاريخها 4

   21 تدعو منتسبيها إلى عدم تحميل المستهلك أي زيادة في تكاليف اإلنتاج« صناعة عمان» 5

   21 عاما 13دولة عربية في األردن بـ  14مليار دوالر كلفة مشاريع  22.9 6

   21 %5.9مليون دينار أقساط التأمين العام الماضي بارتفاع  583 7

   

   (17806) صحيفة الدستور

   1  سلعه اساسية من رسوم الخدمات 80استثناء رئيس " تجارة االردن" :  1

   1  مليون دينار لمشاريع تنموية في االردن ولبنان 700البنك الدولي:  2

   7  الملقي : انقطاع الممرات التجارية بين االردن وتركيا يتطلب استخدام معابر بديلة 3

   21 %16الضريبة : السلع والخدمات المستوردة والمباعة تخضع لـ  4

   23  أمين الصناعة : يدعو رجال االعمال االتراك لالستثمار في االردن 5

   

   (3566) صحيفة السبيل

   4 هل سيرفع الدعم عن الخبز والغاز واألعالف بعد تجديد المواطنين هويات ذكية؟ 1

   4 شكوى على شركات التأمين العام الماضي 645الصناعة": تلقينا " 2

   5 % 30ممثلو القطاع الزراعي: الضرائب الحكومية خفضت األراضي المزروعة  3

   5 دينار 200العمل": ندرك أهمية القطاع الزراعي وأعفينا العاملين فيه من " 4

   7 "األمانة": اتفاقية إنارة عمان الموفرة للطاقة قانونية 5

   

   (4221) صحيفة األنباط

   13  القطاع على جديدة ضريبة بعد االستيراد تخفيض تدرس األلبسة نقابة 1

   

   ( 4498) صحيفة الغد

   8أ   األسعار برفع الحكومة لسياسة النيابية المناقشة من فقط ساعة نصف 1

   1ب   المركزي احتياطات على تؤثر لم" العربي صفقة: "مصادر 2

   1ب   اضافية أمريكية مساعدات على الحصول ترجيح 3

   1ب   دينار مليون 568 ترتفع للبنوك الموحدة الميزانية 4

   2ب  الجديدة الضرائب بعد واالنترنت االتصاالت بطاقات بأسعار جداول تنشر الغد 5

   2ب   وأمريكا ألردن ا بين التعاون تعزيز بحث 6

   3ب   االسباني والمستثمرين المصدرين نادي مع تعاون اتفاقية توقع جيبا 7

   

   (3941) صحيفة الديار

   4 ألف سخان شمسي للمنازل 20تركيب  1
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2 PM instructs minister to follow up on decisions to trim salaries, allowances 1   

2 Farmers picket Parliament to protest decision to unify permit fees for guest workers 2   

3 Jordan, UAE discuss agricultural cooperation 3   

3 Japan offers aid to Jordanian Food Bank 4   

10 Premier encourages Turkish investments in Jordan    
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