
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/2/2102االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (02501)  صحيفة الرأي

 0  لمراقبي األسواق" الضابطة العدلية" 0

 1  تأكيدات إماراتية الستيراد الدجاج الالحم: وزير الزراعة 2

 2  بين التحفيز االقتصادي وتأهيل الشباب" معان التنموية" 3

 2  فاتورة الغذاء تتزايد مع اتساع الفجوة بين االنتاج واالستهالك: عبيدات 1

 01  تفاقم عدد الالجئين يسهم يتردي األوضاع االقتصادية" ائتالف الوسيطة" 5

 01  بعدم استيراد الغاز من اسرائيل وتعديل رواتب المتقاعدينتطالب " النهضة النيابية" 2

 28  فهد الفانك/ منح شحيح وقروض كبيرة 7

 28  عصام قضماني/ مدن بال مصانع وبال عمالة 8

 29  مليار دينار مديونية المملكة تجاه مؤسسات اقليمية ودولية لنهاية تشرين الثاني 3.1 9

 29  تساعد في مواجهة األزمات دون تعريض االقتصاد الرباكات" تعديالت البنوك: فريز 01

 29  أشهر 2ماليين دوالر تحويالت العمالة المصرية خالل  501 00

 29  بدء مرحلة التطوير لنظام الشراء الحكومي اإللكتروني الموحد 02

 29  شقة بيعت في المملكة الشهر الماضي 2111 03

 52  اتفاقية النشاء مجلس أعمال للدول األعضاء في اتفاقية اغادير 01

 592  تدعو المكلفين لالشتراك بخدمات الحكومة االلكترونية" الضريبة" 05

 

 (07111) صحيفة الدستور

 0  مناقشة قانون الصناعه والتجارة" النواب" فقدان النصاب يحول دون استكمال  0

 0 %03.2ارتفاع معدل البطاله في المملكة الى  2

 07  تدعو أصحاب العمل الى اقتطاع ضريبة األفراد شهريا" الضريبة"  3

 08 تراجع صادرات غرفة صناعه عمان الشهر الماضي 1

 

 (1032)  صحيفة الغد

 7أ   العمالة السورية للوافدة ودخول سوق العملسنسمح بمنافسة : القطامين 0

 0ب   ترجيح اطالق المرحلة الثالثة من مشروع االصلح المالي في نيسان 2

 0ب   مليون دينار 722السفر للخارج الى ارتفاع انفاق االردنيين على  3

 0ب   تنافسية قطاع النقل 1

 2ب  %09زيادة الطلبات على اسطوانات الغاز  5

 2ب   سعر كيلو غرام البندورة ينخفض الى ثمانية قروش في سوق الجملة 2

 2ب   طلب محدود على األلبسة رغم التنزيالت 7

 2ب   مؤشر أسعار الغذاء يهبط ألدنى مستوى في سبعة أعوام 8

 3ب   أوصلنا رسائل للفرنسيين عن أمن السياحة في األردن: الفايز 9

 3ب   "المناعة الذاتية"الى " االسعاف األولى"الطريق من : مؤتمر لندن لمانحين 01
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2 Unemployment rate 13.6% in Q4 of 2015 - Dos   1 
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3 MPs ban independent business societies    2 

3 Employers urged to deduct income tax for salaries    3 

3 ‘UAE to start importing poultry from Jordan’ 4 

8 How risky in public debt? By Fahed Fanek 5 

 


