
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 26/2/2017حد األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16891)
  

   31 )تجارة عمان( و)انتاج( توقعان مذكرات تفاهم مع ريادي )دارة الريادة( 1

ي من بيع لمشتقات النفطية بواقع ) الرد عىل مزاعم بوجود  2
   1 * ( مليار دينار سنويا 4,5فائض مخف 

   2 منتدى السياحة العالجية: لألردن دور فاعل وسمعة طيبة يبن  عليهما 3

   4 بحث تسهيل انسياب السلع الزراعية اىل فلسطي    4

   28 رفع سعر الفائدة- لماذا؟/فهد الفانك 5

ي  6
 
   28 جاذبية الدينار وسياسة البنك المركزي/ عصام قضمان

ق األوسط لعام 2016 7 ي الشر
 
ي يحصد لقب أفضل بنك ف    30 العرن 

   30 الكهرباء: ال صحة باحتساب زيادة يومية عىل الفاتورة 8

   30 سنوات 5مليون طن استهالك االسمنت محليا خالل  20 9

ي توصيات لرجال األعمال العرب لعرضها عىل القمة العربية 10
   30 تبن 

   30 شهاب: ال تهاون مع المعتدين عىل المنشآت الصناعية 11

ي  12
ي الماض 

 
ي كانون الثان

 
   31 العمري: ارتفاع الطلب عىل الشقق6٪ ف

   31 *تحديد أسعار المشتقات النفطية يستند اىل األسعار العالمية 13

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17817) صحيفة الدستور

ي من بيع المشتقات النفطية بواقع ) 1
   1 ( مليار دينار سنويا"4.5اعالن " الرد عىل مزاعم بوجود فائض مخف 

ي عربيا و 2
 
ي مكافحة غسل األموال 35االردن الثان

 
   1  عالميا ف

   21  اجراءات لحماية االستثمارات الصناعية وضبط االعتداءات 3

   22  دناني  للطن 3اسعار االسمنت مرشحه لالرتفاع بنحو  4

   

   (3575) صحيفة السبيل

اء:  1 اء من خي  اجع عن رفع رسوم دخول البير ي  50 - 1عىل الحكومة الير  للعرن 
ً
   3 دينارا

ابدة: مليار و  2    5 مليون دينار إيرادات الضمان التأمينية 411الروَّ

   5 الخياط يطالب منظمة التنمية الصناعية بدعم معالجة المشاكل البيئية للجوء 3

ي عمان 4
 
   5 انطالق فعاليات منتدى السياحة العالجية العالمي ف

ي مجال االستثمار والخدمات 5
 
ي العقبة وتسهيالت ف

 
ي ف

يدة: زيادة نسبة البناء الطابفر    6 الشر

ي المفرق 15صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يوقع  6
 
   7 اتفاقية مع جمعيات ف

   

   (4232) صحيفة األنباط

   - "تجارة عمان" و"إنتاج" توقعان مذكرات تفاهم مع ريادي "دارة الريادة" 1

   16 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2093 2

   

   ( 4509) صحيفة الغد

1 " ي "التجاري المحىلي
 
   3أ  "األمانة" وقف ترخيص المطاعم ف

" يطالب بتقليص حلقات التسوق تجنبا لزيادة أسعار الخضار 2    5أ  "المزارعي  
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https://addustour.com/articles/941492-إجراءات-لحماية-الاستثمارات-الصناعية-وضبط-الاعتداءات
https://addustour.com/articles/941485-أسعار-الإسمنت-مرشحة-للارتفاع-بنحو-3-دنانير-للطن
http://www.aldeyarjo.com/
http://assabeel.net/local/item/218180-خبراء-على-الحكومة-التراجع-عن-رفع-رسوم-دخول-البتراء-من-1-ــــ-50-ديناراً-للعربي
http://assabeel.net/local/item/218207-الرَّوابدة-مليار-و411-مليون-دينار-إيرادات-الضمان-التأمينية
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http://assabeel.net/local/item/218209-الشريدة-زيادة-نسبة-البناء-الطابقي-في-العقبة-وتسهيلات-في-مجال-الاستثمار-والخدمات
http://assabeel.net/local/item/218114-صندوق-الطاقة-المتجددة-وترشيد-الطاقة-يوقع-15-اتفاقية-في-المفرق
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   1ب   ت النفطيةمليار إجماىلي مبيعات "المصفاة" من المشتقا 2.6 3

   2ب   صناعيون يطالبون بإنشاء مراكز أمنية قرب التجمعات الصناعية 4

   

   (3950) صحيفة الديار

ي توصيات لرجال األعمال العرب لعرضها عىل القمة العربية 1
   5 تبن 
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1 Gov’t committed to boosting medical tourism sector — PM 1   

1 3m tonnes of crude oil imported in 2016 — report 2   

3 Gov’t seeks to enhance efficiency of public administration institute  3   
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