
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 20/2/2017ثنين اإل
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16885)
  

   1 مليون دينار 450"متابعة تعديل األسعار النيابية" عوائد الرفع  1

ن األوضاع االقتصادية 2 مكن من تحسي 
ُ
ن الحكومة والنواب ي    2  الملك: التعاون بي 

3   
   10  وزير العمل: مواجهة الفقر والبطالة من خالل التدريب والتأهيل المهنن

 ورفيقا بالبيئة؟/طارق الحميدي 4
ً
   10 هل يصبح قطاع النقل مستداما

ن المدعوم 5 ن وتخفيض الطحي     29  الرتفاع الكلف  دينار للطن 1,3  ال تغيي  عىل أسعار الخي 

  سلعا من" بدل الخدمات"  6
   29 مجلس الوزراء يستثنن

  12انخفاض صادرات االردن  7
ن
ين الثان    30  % اىل الدول العربية بنهاية تشر

   31  مخالفة حررتها وزارة الصناعة والتجارة حنى منتصف الجاري 683 8

   ٢٧ارتفاع قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد  9
ن
   31 ٪ بنهاية كانون الثان

  « إربد 10
ن دينار أرباح "كهرباء اربد" الصافية العام الماضن    32 8 ماليي 

   56 2017مليارات دينار بنهاية  9تتوقع بلوغ حجم االنفاق العام « أكسفورد» 11

   

   (17811) صحيفة الدستور

ن المدعوم 1    1  الحموي : ال تغيي  عىل أسعار الخي 

   1  المصفاه: اسطوانات الغاز سليمة وتخضع للفحص والتفتيش الدقيق 2

را من ارتفاع االسعار 3    10  العقبة ..المدينة األكير تضن

  واالسمدة والمبيداتالقضاة:  4
ن
يبة المبيعات عىل مدخالت االنتاج الزراع  والحيوان    21  ال زيادة عىل ضن

قبها مستثمرو قطاع 5    21  السيارات عودة منفذ طريبيل ... نافذة أمل ييى

   

   (3570) صحيفة السبيل

ن  1 / جمال الشواهي     2 المالذ األخي 

   2 عو عو.. مياو مياو/ عبدهللا المجاىل   2

ة إمهال لتوفيق  3    3 نيسان القادم 15وقوننة العمالة الوافدة المخالفة حنى فيى

اء أسهم "الملكية األردنية" بأربعة أضعاف قيمتها السوقية 4    4 صفقة تلزم الحكومة بشر

ن الدناني  وقضايا البيع اآلجل إىل المحكمة 5    4 إحالة ثالثة ملفات فساد بماليي 

   5 مادة غذائية 1730رفع أسعار أكير من  6

  مصانع األلبان الطازجة 7
ن
   5 حظر تخزين الحليب المجفف والزيوت النباتية ف

   

   (4226) صحيفة األنباط

  واألسمدة " 1
ن
يبة المبيعات عىل مدخالت اإلنتاج الزراع  والحيوان    2 الصناعة": ال زيادة عىل ضن

   4 االستثمار والفرص التشغيلية/ الدكتور محمد طالب عبيدات 2

   5 دينار 200أبناء قطاع غزة مستاؤون من ارتفاع رسوم تجديد الجواز اىل  3

يدة يناقش ما أنجز من خارطة طريق تطوير القطاع السياح  مع مشغليه 4    9 الشر

  من أجل االقتصاد/ أ.د. محمد الفرجات 5
   9 رسالة عاجلة إىل دولة الملقى
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  مجال تنظيم قطاع الكهرباء 6
ن
   13 الحياري يؤكد أهمية تعزيز التعاون العرن   ف

اب يضعان خطة عمل للنهوض بالسياحة 7
ّ
   14 أبو غزالة وعن

   

   ( 4503) صحيفة الغد

  المخيمات بالعمل خارجها 1
ن
ن ف ن السوريي     7أ   السماح لالجئي 

  "صناعة عمان" 2
ن
  ف

ن
   2ب  اطالق تحالف قطاع األلبسة األردن

   3ب  %12بة أصحاف مخابز: ارتفاع أسعار المعجنات والحلويات و"القطايف" بنس 3

   

   (3945) صحيفة الديار

ن ثابتة 1 يبة: أسعار الخي     1 الضن

وط العمل 2 ن شر ن لتحسي     4 العبادي: مشاري    ع قواني 

  بالطفيلة 3
 
وعات للحصاد المان    4 مشر
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2 Price hikes to help narrow budget deficit — House committee 1   

2 ‘Saudi Arabia mulls increasing imports of Jordanian sheep’ 2   

3 Arab Labour Organisation commends Jordan’s efforts to combat joblessness 3   
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