
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/1322/ 03الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (21221)  صحيفة الرأي

 2 تضارب التشريعات أبرز المعوقات السياحية: نزال 2

 5 تزيل آالف المخالفات التنظيمية" العقبة الخاصة" 1

 8 تنفي" الزراعة"و .. منع دخول شاحنات للعراق 0

 13 فهد الفانك/ انقاذ ضريبة الدخل 2

 12 ألف دينار من بنك تجاري محلي 053مدعي عام عمان يواصل التحقيقات بقضية اختالس  5

 12 مليون دينار بتشرين الثاني 2,1ارتفاع صافي االستثمار غير االردني في البورصة  1

 12 1322نسبة النمو في استقطاب الشركات الصناعية للعام % 21,5": المدن الصناعية" 0

 12 لم نرفع أسعار التامين اإللزامي" الصناعة والتجارة" 8

 12 استمرار اإلعتماد على المنح والمساعدات الخارجية قضية مؤرقة" االقتصادي واالجتماعي" 1

 10 عام التحديات للقطاعين الصناعي والتجاري نتيجة ارتفاع الكلف والظروف المحيطة 1322 23

 23 %20مطعم منذ بداية العام والطلب يتراجع  233افتتاح : حمادة 22

 23 ملتقي شرم الشيخ يقر إنشاء رابطة المجالس االقتصادية واالجتماعية 21

 23 صناعيون يناشدون الحكومة تجميد قرار رفع اسعار الكهرباء 20

 

 (20321) صحيفة الدستور

 2 %1الى % 25الحكومة ستخفض رفع نسبة أسعار الكهرباء من  2

 5 ء السياحة والسفر تطالب بتخفيض الضريبة على الفنادق ودعم ييةة التنشيطجمعية وكال 1

 5 المملكةمليون دينار سنويا نفقات االردنيين على السياحة خارج  053 0

 20 1322تراجع عدد النزاعات العمالية العام : وزير العمل 2

 20  مناشدة صادرة عن غرفة صناعة االردن  /اعالن 5

 28 تحصيل ايرادات إضافية يجب ان يتم عبر تعزيز التنافسية 1

 28 الحياري يشيد بمسايمة القطاع الخاص في تصنيع وتطوير الخاليا الشمسية 0

 28 رفع أسعار الكهرباء يزيد كلف التجار: نقيب تجار المواد الغذائية 8

 28 غرفة تجارة عجلون تقر انشاء صندوق للتكافل والموازنة السنوية 1

 

 (1033) صحيفة العرب اليوم

 22 القطاع الصناعي لم يستفد بشكل كبير من انخفاض اسعار النفط 2

 22 يرفع خدمة الدين الى مليار دينار" االسالمية لتمويل التجارة"تسديد قرض  1

 25 فعاليات سياحية تنتقد التعديالت المقترحة على مشروع قانون السياحة 0
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http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/689859.html
http://www.alrai.com/article/689812.html
http://www.alrai.com/article/689883.html
http://www.alrai.com/article/689912.html
http://www.alrai.com/article/689875.html
http://www.alrai.com/article/689894.html
http://www.alrai.com/article/689880.html
http://www.alrai.com/article/689751.html
http://www.alrai.com/article/689882.html
http://www.alrai.com/article/689855.html
http://www.alrai.com/article/689907.html
http://www.alrai.com/article/689908.html
http://www.alrai.com/article/689908.html
http://www.alrai.com/article/689906.html
http://www.alrai.com/article/689906.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/17445/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%91%D8%B6+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D9%86+15%25+%D8%A5%D9%84%D9%89+9%25.html
http://www.addustour.com/17445/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1+%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6++%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%80%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%81%D9%80%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82+%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%80%D9%85+%D9%87%D9%8A%D9%80%D8%A6%D9%80%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%80%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7.html
http://www.addustour.com/17445/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86+%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86+750+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1++%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%80%D8%A7+%D8%B9%D9%80%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%80%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%80%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/17445/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%80%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%80%D9%84%3A+%D8%AA%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%80%D8%B9+%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%AF++%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+2014.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/17445/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84++%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9++%D9%8A%D8%AC%D8%A8+%D8%A3%D9%86+%D9%8A%D8%AA%D9%85++%D8%B9%D8%A8%D8%B1+%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/17445/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84++%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9++%D9%8A%D8%AC%D8%A8+%D8%A3%D9%86+%D9%8A%D8%AA%D9%85++%D8%B9%D8%A8%D8%B1+%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/17445/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9+%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/17445/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9+%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/17445/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%3A+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1++%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF+%D9%83%D9%84%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1.html
http://www.addustour.com/17445/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%82%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/17445/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%82%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9.html
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=412300
http://alarabalyawm.net/?p=412300
http://alarabalyawm.net/?p=412298
http://alarabalyawm.net/?p=412271
http://alarabalyawm.net/?p=412271
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


 1أ  مصدرون واتحاديم يؤكدون منع شاحنات الخضار األردنية من السفر للعراق ألسباب أمنية 2

 0أ  "تكنولوجيا المعلومات"و " الصناعة والتجارة"تعد دليلي خدمات " القطاع العام" 1

 2ب  من أموال المنحة الخليجية المخصصة للعام الحالي% 88انفاق ": التخطيط" 0

 2ب  للطاقة المتجددة بداية العام المقبلطرح عطاء مشروع الناقل األخضر  2

 0ب  بما يتحق من الوقت" ضريبة الدخل"لم تناقش " مالية واقتصادية االعيان: "خبراء 5

 0ب  غير منطقي 1325عدد من فرضيات موازنة : الوزني 1
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2 Study says employment rate of people with disabilities is 0.5-1% 1 

10 Manufacturing booms at Jordan industrial estates  2 
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