
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/2/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16887)
  

ة   1 ن مستوى معيشة األرس الفقير    8 التنمية االجتماعية: حزمة إجراءات لتحسير

   10  "الشباب النيابية" تدعو لتكثيف الجهود لمواجهة البطالة  2

3   
ن
   24 الحلقة المفقودة/ عصام قضمان

 من اليوم 50يرفع أسعار الفائدة « المركزي» 4
ً
   25 نقطة اعتبارا

5 14,3   
ن
ين الثان    25 مليار دينار الدين العام الداخل  بنهاية تشر

اء:  6 ائب 3خير  عن فرض الضن
ً
ن النمو االقتصادي بعيدا    25 عوامل لتحفير

   25 مليون اسطوانة منذ بداية العام الجاري 7,6إعادة تعبئة «: المصفاة» 7

  أهم الملفات أمام القمة العربية 8
اء: التعاون االقتصادي واألمنن    26 خير

  « صناعة الزرقاء»مليون دوالر صادرات  73 9
ن
   26 لشهر كانون الثان

  تحلية المياه والطاقة الشمسية 10
ن
وع العرنر  للنانوتكنولوجر  ف

   26 إطالق المشر

م بالمصادقة عل قوائم أسعار المطاعم الشعبية 11 ن يبة" تلي     48  "الضن

   

   (17813) صحيفة الدستور

يبة المبيعات70: أكير من الحكومة  1    1  % من السلع الغذائية مستثناه من زيادة ضن

ن  2    3 اعالن صادر عن وزارة العمل بخصوص تصويب اوضاع كافة العمال غير االردنيير

   8  مليار دوالر 13الدعيج : االردن االول عربيا باالستثمارات الكويتية البالغه  3

  اهم الملفات أمام القمة العربية بالبحر الميت 4
اء : التعاون االقتصادي واالمنن    22  خير

كه أردنية تنضم اىل برنامج " تشي    ع نمو المشاري    ع االقتصادية" 21 5    22  رسر

   

   (3572) صحيفة السبيل

ن الدنانير  1 ى بماليير كة قابضة كير   رسر
ن
   3 شبهات فساد ف

  المؤسسات المستقلة  2
ن
   4 دينار شهريا 3500الحكومة: الحد األعل للرواتب ف

   4 كرتونة من األدوات الكهربائية  2800الجمارك تضبط تهريب  3

ق عمان الصناعية" ا 40 4   مليون دينار صادرات "رسر
   4 لشهر الماضن

  الماضونة لصالح األمانة إىل  5
ن
   7 آالف دينار 10الحكومة تخفض سعر الدونم ف

   

   (4228) صحيفة األنباط

  المؤسسة العسكرية 1
ن
   9 المواطنون يهربون من غالء أسعار السلع إىل رخصها ف

يدة ....والرؤية  2    9 الجديدة للعقبة الخاصةناض الشر

  األردن 3
ن
   13 الزراعة: المفرق سلة الغذاء الثانية ف

كة أردنية تنضم إىل برنامج " 21 4    13 تشي    ع نمو المشاري    ع االقتصادية"رسر

   

   ( 4505) صحيفة الغد

   1ب  %12.2الدخل السياج  يرتفع  1

   2ب  إصالح اقتصادي أم فزعة جبائية؟!/ موىس الساكت 2
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   (3947) صحيفة الديار

   4 سوق مركزي للخضار بالطفيلة 1
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1 Central bank raises main interest rates by 50 basis points 1   

2 Labour Ministry exempts Gazans from work permit fees 2   

3 Cabinet lowers land price for ‘Madouneh Project’ 3   

4 21 businesses join JEDCO growth programme 4   
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