
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/1/6116األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (16461)  صحيفة الرأي

 3  عجز الموازنة بعد المنح بانخفاض مستمر: النسور 1

 4  من أجور المؤمن عليها% 61االشتراكات المستحقة على المنشآت بنسبة ": الضمان" 6

 64 فهد الفانك/ انكماش القطاع التجاري 3

 64  عصام قضماني/ تجارة االردن البرية مشلولة  4

 65  توجهات الضريبة بتعديل نسب األرباح القائمة لتجار الجملة والتجزئة سيرفع االسعار: مصادر 5

 65  السينمائي إلعفاء الصادراتمجلس الوزراء يضيف خدمات االنتاج التلفزيوني و 6

 65  مليون دينار العام الحالي عند إصدار السندات 011-611خبراء توقعون ارتفاع الدين العام بمقدار  7

 65  ينعش الحركة التجارية على طريق بغداد الدولي" الزعتري" 6

 65  الخطة العشرية وقانون الشراكة الجديد يدعمان النمو االقتصادي للمملكة": إكسفورد" 0

 66  تراجع صادرات قطاع األثاث وتّغول المستوردات: استيتية 11

 46  مليون دينار استثمارات السوريين في االوراق المالية كانون األول 5096 11

 46 ما هي أسباب االنخفاض األخير في أسعار النفط؟ 16

 

 (17417) صحيفة الدستور

 1 %61اشتراكات الضمان على المنشآت وعامليها بنسبة : 6116بدء من العام الحالي  1

 1  السفارة االمريكية تنفي تحذير مواطنيها من زيارة البترا ووادي موسى 6

 6  إجماع في القطاع السياحي إلنشاء غرفة سياحة: المسلماني  3

 66  السعودية الشريك االقتصادي األول لألردن: وزيرة الصناعة  4

 

 (4100)  صحيفة الغد

 1ب  %5تتراجع " الصناعة"العالمات التجارية المسجلة لدى  1

 1ب   اإلمارات المالي يفوق إجمال التداول ببورصة عمانتداول األردنيين في سوق  6

 6ب   تراجع أسعار النفط بفعل بيانات صينية وزيادة المعروض 3
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