
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 19/2/2017حد األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16884)
  

ي اليوم رئيس مجلس النواب ونائبيه ورؤساء الكتل النيابية.  1
ي يلتق 

 
   2 جاللة الملك عبد هللا الثان

ة( 75الحموري: توجه  2 ي إىل أسواق بديلة بسبب )التأشير    8 ألف مريض عرن 

   12 السوق"العمل" تدرس قرارات لضبط  3

وعاتها  4 كات األجنبية لقانون نقابة المهندسير  يضمن التدقيق عىل مشر    12  اخضاع الشر

ي  5
 
   30 استثناءات توحيد رسوم العمل/ عصام قضمان

/ د.فهد الفانك 6 ي    30 نحن واالتحاد األورون 

ي  7 يب 
يبة(: تقديم إقرار غير صحيح يعد جرم تهرب ض     31 )الض 

( يتبب  مبادرة األردن لدعم الدول المستضيفة لالجئير  السوريير   8 ي    60 )االقتصادي واالجتماعي العرن 

   

   (17810) صحيفة الدستور

ي يوجه الفريق االقتصادي إلعداد برنامج تحفير  النمو 1
   1  الملق 

يبة عىل الكنافة وإبقائها  2    1  % عىل الجميد4رفع الض 

يبة مبيعات 1.3القطاع الصناعي يدفع  3    21  مليار دينار ض 

ي السياحة والصناعة والبنية التحتية واللوجستيةاوغلو:  4
 
ك ف كي المشي 

ي الي 
 
   22  فرص للتعاون االردن

   22  عىل اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات مع القطاعالور : انتهاء اجراءات المصادقة  5

   

   (3569) صحيفة السبيل

ي األردن اقتصادية أكير منها مالية/د. خليل عليانمشكلتنا  1
 
   2 ف

ي  2
" لتصدير المواشر    4 وفد سعودي يطلع عىل "المرب  ع الصحي

يبة" توضح النسبة المفروضة عىل الجميد والكنافة" 3    4 الض 

   5 مكتبا سياحيا جديدا منذ بداية السنة 16حمدان: ترخيص  4

   6 مواطنون يشتكون ارتفاع أسعار الخضار لمستويات قياسية 5

6  : ي
   7 نأمل بأن تعود العالقات التجارية بير  األردن والعراق إىل الزخم الذي كانت عليه سابقاالملق 

   

   (4225) صحيفة األنباط

   2 عناب تبحث اليوم التبادل السياحي مع لبنان 1

ي  2
 
   3 شباط الحاىلي  25انطالق منتدى السياحة العالجية العالمي ف

   4 سياحة عجلون تؤكد جاهزية األماكن السياحية الستقبال الزوار 3

ي األردن هذا العامتجار يتوقعون تراجع تف 4
 
   5 عيل الخطوط الخلوية ف

   

   ( 4502) صحيفة الغد

كات  1    20أ  والمؤسسات التجارية الكرام المسجلير  لدى غرفة تجارة عماناعالن للسادة التجار وأصحاب الشر

   1ب  %8انفاق االردنيير  عىل السفر يرتفع  2

   1ب  ة النيابية" تبحث واقع المرافق الصحية بالمواقع اآلثرية"السياح 3
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اء: رفع االسعار يقود البالد النكماش اقتصادي 4    1ب  خي 

   

   (3944) صحيفة الديار

ي يثمن مبادرات القطاع الصناعي  1    4 بلتاح 
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