
 

 

 

   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 25/1/2017األربعاء 

   الصفحة                                                                                                                              (16859)  صحيفة الرأي

   4 النائب السعود يدعو لحل جذري لبسطات مخيم الوحدات 1

   24 السياحة العالجية تعاني!/ عصام قضماني 2

   25  الخطوط الجديدة ودراسة أثر الضرائب على الصوت والبياناتالذنيبات: مقترح فرض رسم على  3

   25 االيكونيميست: أوضاع المنطقة تحد من امكانات نمو االقتصاد الوطني 4

   25 "الكهرباء األردنية" تؤكد عدم رفع سعر الكهرباء 5

   25 تجار الكرك: قرار مضاعفة رسوم اللوحات االعالنية مجحف ويزيد األعباء المالية 6

   26 خبراء: تأخير االصالح االقتصادي يرتب كلفا عالية ويضيع الفرص المتاحة 7

   26 القواسمي يطالب بتخفيض ضريبة المبيعات على أحذية األطفال واألحذية الرياضية 8

   48 ابو غزالة سفيرا خاصا لألمم المتحدة للسياحة 9

   48 معرض الخرطوم الدولي ينطلق بمشاركة أردنية 10

   

   (17784) صحيفة الدستور

   7 إرسالية زراعية لعدم مطابقتها المواصفات 445رفض إدخال  1

   7 "األمانة": إجراءات تحصيل المستحقات من المواطنين قانونية 2

   13 طن معسل ودخان غير صالحة بمكب النفايات بمأدبا 25إتالف  3

   21 الور يؤكد أهمية قطاع اإلسكان ودوره في التنمية االقتصادية 4

   22 السياحة العالجية في رفد االقتصادالور يؤكد أهمية قطاع خدمات  5

   

   (3548) صحيفة السبيل

   2 دنانير الحكومة المتناثرة/ جمال الشواهين 1

   3 وزير البيئة: مشروع قانون حماية البيئة يستند إلى قاعدة "من يلوث يدفع" 2

   4 % 16األعيان": من الصعب زيادة اإليرادات المحلية بنسبة " 3

   

   (41200) صحيفة األنباط

   16 السودان سوق واعدة للمنتجات الصناعية األردنيةالجغبير:  1

   17 مليون دينار استثمارات جديدة بمنطقة المفرق التنموية 60 2

   

   ( 4477) صحيفة الغد

   3أ  توحيد رسوم تصاريح الوافدين: بحث حكومي عن ايرادات.. وحقوقيون يحذرون 1

   3أ  "الصحة" تفتح تحقيقا في تسجيل شركة إلدارة السياحة العالجية 2

   8أ  حدات الحكومية" كما وردا من "النواب""األعيان" يقر مشروعي قانوني "الموازنة والو 3

   12أ  مليون كلفة المشاريع الخدمية 2الشونة الجنوبية:  4

   1ب  مستخدمون يرفضون فكرة االشتراك الشهري على "مكالمات تطبيقات التراسل" 5

   1ب  األردن يتطلع الى تنشيط اقتصاده الرقمي بوصفه محركا للنمو/ تحليل اقتصادي 6

   3ب  "الصناعة": تحديد سقوف سعرية لبيض المائدة غدا اذا لم يستجب التجار والمنتجون 7

   

   (3923) صحيفة الديار

   4 ( مشروعا84الخياط: البيئة تدير ) 1
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