
 

   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 30/1/2017ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                              (16864)  صحيفة الرأي

   21 الملك جعل األردن نافذة التغيير بالمنطقة بإنجازات حققتها المملكة بمختلف القطاعات 1

   2  دينار  500قرار منتظر بتوحيد رسوم تصاريــــح العمل بـ 2

ن والمستثمرين 3 : لن نسمح بإعاقة مصالح المواطنير ي
   4 الملق 

ي لحل أزمتها 4    11 مطالب بإيجاد أنماط جديدة للنقل الير

   13 الزراعة: متفائلون بمستقبل التصدير لمنتوجاتنا 5

ي  6
ن
ائب!/عصام قضمان    29 تخفيض الضن

كية 7    31 األردن المقصد األول للسياح وفق شبكة ماتادور األمير

" يستقل  8    60 2016مليون مسافر خالل  7,4"علياء الدولي

   

   (17790) صحيفة الدستور

ي عهد قائد الوطن  إنجازات اقتصادية :غرفة تجارة عمان 1
ن
 ملحق * نفخر بها ف

 7ص
  

   1 الرواتب العليا لـن يتـم بأثـر رجعي تخفيض  2

ي المقاصد السيـاحـيـــة للـعــام الحـالــــــي 3
ن
   1 األردن األول عالميا ف

   8 مهتم ببناء عالقات تعاون مع القطاعات االقتصادية« النواب»الطراونة:  4

ي  5
ي وافتخر»الغزاوي يرىع افتتاح فعاليات اليوم الوظيقن

   9 «مهنت 

   9 الزراعة: ارتفاع اسعار بعض السلع يعود النخفاض االنتاج 6

   25 الملكية تطبق تعليمات السفر إل أمريكا لجنسيات محددة 7

   29 صصة لألسواق االوروبيةفريز يدعو إلنشاء بيوت تصديرية متخ 8

   

   (3552) صحيفة السبيل

ين وتصاريــــح العمل ومواد أساسية وإلغاء إعفاءات ا 1 ن    2 لشققتوقعات برفع أسعار البين

ي االقتصادي" 2
" اإلجراءات الحكومية تعزز األمن الوطتن ي

   2 االتحاد الوطتن

   7 أبو وشاح: الصادرات األردنية تصل إل مليار مستهلك 3

   

   (4205) صحيفة األنباط

   14 مستهلكأبو وشاح: الصادرات االردنية تصل لميار  1

   

   ( 4482) صحيفة الغد

   1ب  بدائل لرفد الخزينة من "االتصاالت" هي األقرب للتطبيق 3مصادر:  1

اء: الحكومة ال تستطيع تخفيض الدين العام 2    1ب  خير

   3ب  مليون دوالر منحة كويتية لـ "تنمية المدن والقرى" 14.1 3

ت بالصناعات الوطنية 4 يبية أضن    3ب  أبو حلتم: إعفاءات ضن
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   (3925) صحيفة الديار

ا(افتتاح  1 ي )بي 
ن
وع الطاقة الشمسية ف    2 مشر

ة بعهد الملك 2    10 مجتمع األعمال: األردن حقق انجازات اقتصادية كبير

   

The Jordan Times (12547)                                                                                                                        Page  
  

1 Government will not tolerate graft, in any shape or form — PM 1   

2 ‘Queen Alia International Airport received 7.4m passengers in 2016’ 2   

2 Job fair showcases vacancies in hospitality, tourism  3   

3 Jordan to host conference on rebuilding countries affected by conflict 4   

3 House speaker discusses economic ties with heads of pan-Arab organisations  5   

3 SSC optional subscribers reach 163,000  6   

3 Kuwaiti fund grants Jordan $14m for projects to create jobs, improve services 7   

4 Royal Jordanian to apply US travel restrictions  8   
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