
    

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 16/2/2017لخميس ا
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16881)
  

ة تمت بشفافية وبرصاحة وراعت ذوي الدخل المحدود 1    20 وزير الصناعة: القرارات االقتصادية األخير

ونية للسياحة العالجية 2    3 اطالق أول بوابة الكير

   3  اجراءاته التصعيديةتنسيقية القطاع الزراعي تعلق  3

ى  4  لألجور تأكيد عىل اولوية التشغيل لألردنيير
ى
   3 نقابات العمال: رفع الحد األدن

ي  5
ى
اح/ عصام قضمان    18 قطاع االتصاالت وهذا االقير

ي قطاع الصحة لألعوام أ 15,4 6
ى
   20 2017-2015لف فرصة عمل فائض عرض ف

: فرض رسوم جمركية يؤثر سلبا عىل قطاع األلبسة 7    36 القواسمي

   

   (17807) صحيفة الدستور

   1  : المواد الغذائية واالساسية لن يطالها أيه تعديالت جديدةالقضاه  1

ى بـ " االمانه" 2    1 "مكافحة الفساد" توقف مدير عمل الرصيفة السابق وموظفير

   1  تطبيق رسوم جوازات السفر الجديدة االحد المقبل 3

   

   (3567) صحيفة السبيل

   2 فواتير الكهرباء/ محمود الداوود 1

   3 "األسعار".. هامش مناورة ضيق يحد من خيارات النواب 2

ي أزمات جراء تدهور الوضع االقتصادي 3
ى
اء: القطاع السياحي يعان    3 خير

   4 % 32سلع بنسبة  5وانخفاض   %28سلعة بنسبة  14"المستهلك": ارتفاع أسعار  4

   

   (4222) صحيفة األنباط

ي سوق الجملة المركزي 1
ى
   13  ارتفاع أسعار الخضار ف

صية تعزيز التعاون التجاري واالستثماري 2 ي يبحث مع السفير القير
   14  الكباريتر

   

   ( 4499) صحيفة الغد

ائب الجديدة وتحذر من انعكاساتها "السلبية" 1    6أ  "تجارة عمان" تنتقد الرصى

   7أ   الفاعليات الزراعية تحذر: رفع رسوم تصاريــــح العمالة الوافدة يدمر القطاع 2

ي تنمو  3
ى
   1ب  %0.9ودائع القطاع المرصف

 لألجور عىل أصحاب العمل والعمل 4
ى
   3ب   اقتصاديون يحذون من انعكاسات سلبية لزيادة الحد األدن

   

   (3942) صحيفة الديار

 87القضاة: ) 1
 
   8 %( من مستوردات المملكة معفاة جمركيا

ات بسوق الخضار المركزي 2    4 تركيب كامير

   8 ( مشاريــــع محتضنة8تطوير المشاريــــع تدعم ) 3
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