
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/1/6112الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (12466)  صحيفة الرأي

 1 العمل بصدد تطبيق بصمة العين على العمالة الوافدة 1

 5  دعوة اصحاب الرخص المهنية تجديدها الكترونيا 6

 66  فهد الفانك/ ماذا يقول الصندوق.. النمو االقتصادي والعجز المالي 3

 63  عصام قضماني/ تنتظر رئيسا جديدا" االستثمار" 4

 63  االردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة: االمير خالد بن الوليد 5

 63  دوالر مع ارتفاع المخزون وتضاؤل اآلمال بخفض الصادرات 35النفط بنزل عن  2

 62  الكباريتي يؤكد ضرورة التعاون االقتصادي مع الصين 7

 44  ألف اسطوانة غاز 65استيراد : عالوين 6

 44 6115مليون دينار الدفع االلكتروني في  46 9

 44  ألف شقة مباعة العام الماضي  4336 11

 

 (17416) صحيفة الدستور

 66  مجلس األعمال األردني السعودي المشترك يدعو لتكثيف الزيارات االقتصادية بين البلدين 1

 7  تدعو اصحاب التراخيص المهنية لتجديدها الكترونيا" األمانة " 6

 61  سنوات للترحيل 11الى5أمانه عمان بصدد إمهال الصناعات المخالفة  3

 61  ارتفاع كلف مدخالت اإلنشاء يرفع أسعار الشقق محليا 4

 66  بدء اجتماعات اللجنة االردنية السعودية المشتركة لتعزيز العالقات الثنائية 5

 66  توصية لتوفير شباك خاص على المعابر الحدودية السعودية لتسهيل دخول رجال االعمال االردنيين 2

 63  الضريبة تتشاور مع القطاع الخاص حول نسب االرباح 7

 63  تأسيس مجلس للهيئات االقتصادية المحلية 6

 

 (4111)  صحيفة الغد

 6أ  أسعار الخضار والفواكه تشهد انخفاضا ملموسا 1

 6أ   تعليق استيراد البطاطا من مصر منذ أشهر": الزراعة" 6

 61أ   جمانة غنيمات / موازنات بال رقابة 3

 1ب  %66رفع اجور النقل بين الجامعة االردنية والزرقاء  4

 1ب   النسور يترأس اجتماعا للجنة إعداد مسودة مشروع قانون صندوق االستثمار 5

 1ب   عاما 11النفط يبلغ أدنى مستوى في  2

 1ب  العام الماضي% 16تخليص المركبات ينخفض  7

 6ب   مليون دينار 649بمقدار  6112توصي بتخفيض النفقات الجارية في موازنة " المالية النيابية" 6

 3ب  %5نمو الطلب على الكهرباء العام الماضي بنسبة  9

 3ب  %4إيرادات قطاع االتصاالت تقديرات بتراجع إجمالي  11

 3ب   الشهر الماضي" آي فواتيركم"مليون دينار عبر  1133تسديد فواتير بقيمة  11
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3 Ensour chairs panel meeting on draft investment fund law  1 
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3 Amman mayor discusses investment cooperation with Saudi prince  2 

3 Power consumption in Kingdom rises by 5.1%  3 

4 JD41.6m in bills paid online in 2015- CBJ 4 

10 OECD aid hits record high in 2014 5 

10 Jordanian, Saudi officials explore venues for enhanced cooperation  6 

10 Crude oil slides by 5% as gasoline spike paints bleak outlook  7 

13 World bank lowers 2016 global economic growth forecast  8 
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