
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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 صحيفة الرأي )17361(                                                                                                                                   الصفحة

 1 مستشارة األلمانية تصل الى عمانال 1

 1 الحجز على أموال مدير الضريبة السابق 2

 3 "الزراعيين" ننتظر شراكة حقيقية مع الحكومة والمعنيين 3

 3 اتحاد العمال يطالب إعادة النظر بالحد األدنى لألجور 4

 11 العمري يطالب بإعادة العمل بحوافز العقار ووقف تشريعات األبنية 5

 11 مليون دينار تداوالت األردنيين في بورصة أبو ظبي خالل رمضان 22 6

 11 حاوية وحدات االنارة "الليد" عالقة في المعابر الحدودية 150 7

 11 نيسان % انخفاض كميات اإلنتاج الصناعي لشهر8.6 8

 11 التاكسي الذكي.. تعديالت ال تنتهي على التعليمات والشركات تعمل بال ترخيص 9

 13 أبو رمان يثمن استجابة الرزاز في "الهايبرد" وتقاعد الوزراء 10

 13 *أوروبا تفرض رسوماً على واردات أميركية 11

 13 النفيسي لرئاسة ملتقى سيدات االعمال والمهن 12

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18285) صحيفة الدستور

 1  المقبل 9إرادة ملكية بدعوة مجلس االمة لدورة استثنائية  1

 1  الحجز على أموال مدير ضريبة دحل سابق ومنعه من السفر 2

 1  عاما معدل أعمار وزراء الحكومة الجديدة 55 3

 3 " المالية" تبحث مع ممثلي وكالء السيارات ضريبة " الهايبرد" 4

 17  جمعية " مستثمري االسكان" تطالب بتعليق العمل بنظام األبنية والتنظيم لمدينه عمان والبلديات 5
 

 (9773) صحيفة السبيل

 1 فريق وزاري لمتابعة وظائف قطر لألردنيين 1

 3 %18انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين  2

 3 عجلون: مطالب بدعم أصحاب المشروعات السياحية 3

 4 اقتصاديون: غياب الرؤية االستراتيجية لمستقبل االقتصاد 4

 

 (4702) صحيفة األنباط

 3 رئيس الوزراء: التعليم هو المفتاح لمعالجة قضايانا االقتصادية والسياسية 1

 5 مطالبات بسحب قانون الجرائم اإللكترونية 2

 9 النفط يرتفع.. مع انخفاض مخزونات الخام األمريكية 3

 

 ( 4978) صحيفة الغد

 5أ   الالجئين فرصة عمل الئقة باالقتصاد المنظمدعوات لمنح  1

 1ب  القطاع الصناعي للحكومة: ال نحتاج "شراكة وهمية 2

 3ب  فع الفوائد يرهق االقتصاد ويعيق االستثمارخبراء: استمرار ر 3

 3ب  العمري: تحديات قطاع اإلسكان تدفع مستثمرين للهجرة 4

 

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10440989/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://alrai.com/article/10440989/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://alrai.com/article/10440989/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://alrai.com/article/10440931/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%87-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://alrai.com/article/10440961/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/(%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86)-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alrai.com/article/10440960/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1
http://alrai.com/article/10440979/إقتصاد/العمري-يطالب-بعادة-العمل-بحوافز-العقار-ووقف-تشريعات-الأبنية
http://alrai.com/article/10440976/إقتصاد/22-مليون-دينار-تداولات-الأردنيين-في-بورصة-أبوظبي-خلال-رمضان
http://alrai.com/article/10440975/إقتصاد/150-حاوية-وحدات-الانارة-الليد-عالقة-في-المعابر-الحدودية
http://alrai.com/article/10440978/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/86-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://alrai.com/article/10440980/إقتصاد/التاكسي-الذكي--تعديلات-لا-تنتهي-على-التعليمات-والشركات-تعمل-بلا-ترخيص
http://alrai.com/article/10440982/إقتصاد/أبو-رمان-يثمن-استجابة-الرزاز--في-الهايبرد-وتقاعد-الوزراء
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10440889/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/1016903-إرادة-ملكية-بدعوة-مجلس-الأمة-لدورة-استثنائية-9-المقبل
http://www.addustour.com/articles/1016895-الحجز-على-أموال-مدير-ضريبة-دخل-سابق-ومنعه-من-السفر
http://www.addustour.com/articles/1016909-55-عامًا-معدل-أعمار-وزراء-الحكومة-الجديدة
http://www.addustour.com/articles/1016816-وزارة-المالية-الحكومة-تنظر-بإيجابية-الى-ضريبة-الهايبرد
http://www.addustour.com/articles/1016862-جمعية-
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/
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1 Parliament extraordinary session to open next month 1 

1 Ministerial committee formed to follow up on Qatar's pledged job opportunities  2 

1 Jordanians feel less safe in their country than they did last year — study 3 

2 Today’s investment in education is tomorrow’s economy — Razzaz  4 

2 Farmers express ‘strong disappointment’ over absence of sector’s demands at first 

presser  

5 

3 Gov’t decisions on cancer patients ‘step in right direction’, but long road ahead  6 

3 Jordan, UAE sign MoU for public sector development  7 

3 Mixed reactions after gov’t decision on private school fees  8 

3 Gharaibeh meets with CEOs of local telecommunication companies 9 

4 Stakeholders encourage employers, public to take pledge to protect domestic workers’ 

rights 
10 
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