
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 23/2/2017خميس ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16888)
  

: مسؤوليتنا الوطنية واألخالقية تدفعنا لعدم ترحيل األزمات 1 ي
   2 الملق 

وع جمرك الماضونة بقيمة  2    4 مليون دينار 93توقيع اتفاقية تنفيذ مشر

   9 % 90كرنفال العقبة السياحي يرفع نسبة الحجوزات الفندقية اىل  3

ي المطاعم السياحية 4
ن
ن ف    10 اتفاقية لتدريب األردنيي 

ي المواقع القيادية 5
ن
ن المرأة ف وع تمكي     10 انطالق مشر

   10 دعوة العمال وأصحاب العمل لالستفادة من االعفاءات الممنوحة لهم 6

ي قطاع المهن الميكانيكية غي  مشمولة بالضمان 7
ن
   10 الروابدة: )%99( من المنشآت العاملة ف

ي  8
ن
ي الدخل والمبيعات/ عصام قضمان

يبت  ن ضن    22 الفجوة بي 

   23 بسبب النفط والديزيل والفيول أويل 2016بنهاية انخفاض فاتورة الطاقة  9

ي  300 10
ن
   23 جلسة 38مليون دينار ارتفاع القيمة السوقية لبورصة عمان ف

يبة عىل مدخالت اإلنتاج الزراعي  11    23 تخفيض الضن

وبات والتبغ 1664دراسة:  12    23 فرصة عمل للنساء بقطاع تجارة المواد الغذائية والمشر

اء يؤكدون أهمية قرار رفع 13    24 اسعار الفائدة لتعزيز االستقرار النقدي خير

ي ومستثمرون اردنيون يناقشون فرص التصدير ألوروبا 14    24 وفد اورونر

ي ملتق   15
ن
   24 تباشر عملها« أبوغزالة»لجنة تشجيع االستثمار ف

كيب  16    24 2020ألف نظام خاليا للمنازل حت   100ألف سخان شمسي و  200حمزة: خطة لي 

كي منتصف العام الحاىلي عقد اجتماع 17
ي الي 

ن
   24 ات مجلس األعمال االردن

   

   (17814) صحيفة الدستور

   1  مجلس الوزراءقرارات  1

   1  " االستهالكية المدنية" تثبت أسعارها للعام الحاىلي  2

ي  4.36 3
   21  مليار دوالر الصادرات الوطنية العام الماضن

يبة عىل مدخالت االنتاج الزراعي  4    21  تخفيض الضن

ي وازاله المعيقات 5    22  اقتصاديون يدعون لإلشاع بتحقيق التكامل االقتصادي العرنر

   

   (3573) صحيفة السبيل

   2 هل أمحل األردن؟!/عبدهللا المجاىلي  1

   2 مليونا/ محمود الداوود 450 2

   3 اإلصالح النيابية" تجدد دعوتها لحكومة إنقاذ وتجدد رفضها رفع األسعار" 3

   3 مشددةالعمل" تجدد دعوتها للعمالة المخالفة إىل توفيق أوضاعها تجنبا إلجراءات " 4

   4 مجلس الوزراء يوافق عىل رفع مدة جواز السفر والهوية ألبناء غزة إىل خمس سنوات 5

   4 النقابات تشكو القرارات الحكومية االقتصادية للملك وتطالب بلقائه 6

ة 7 ن مستوى معيشة األش الفقي     4 العزايزة : حزمة إجراءات وإعفاءات حكومية لتحسي 

يبة عىل مدخ 8    5 الت اإلنتاج الزراعي تخفيض الضن
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   (4229) صحيفة األنباط

   13  مليون دوالر مساعدات يابانية لألردن 29 1

ي  2
ن
ي اللبنان

ن
أس ورشة عمل عن التعاون السياحي األردن    14  عناب تي 

   15  ترليون دوالر حجم التجارة السلعية للدول العربية 1,66 3

   

   ( 4506) صحيفة الغد

خيص الجديدة 1    1ب   أصحاب مكاتب مركبات ليموزين يشتكون من تعليمات الي 

ن "المطاعم السياحية" و"العمل"  2    2ب   تتفقان عىل تدريب أردنيي 

ي مرهون بإصالحات محددة 169تحويل  3
ن
   2ب   مليون دوالر من القرض اليابان

   3ب  2015% من قيمتها لسورية والعراق حت  العام 35.3الصادرات الوطنية تفقد  4

ي ومستثمرون أردنيون ناقشون فرص التصدير ألوروبا 5    3ب  وفد أورونر

   

   (3948) صحيفة الديار

   8 اقتصاديون: الدول العربية تملك مقومات تكاملها اإلقتصادي 1

   2 اتفاق لتخفيض رسوم الالفتات التعريفية 2
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1 Official website for Arab summit 2017 launched 1   

3 Expanding insurance umbrella in car repair sector a priority — SSC 2   

4 UNDP signs 9 grant agreements with NGOs 3   

4 EU conducts information session for Jordanian companies 4   
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