
 

 

 

 

 

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/3/2016  األربعاء
 

 الصفحة                                                                                                                                  (16544)  صحيفة الرأي

 30 وفد الخدمات الطبية الملكية يزور "تجارة عمان" 1

استخدام العمالة من الجنسية السورية وفق االجراءات المعمول بها إعالن غرفة تجارة عمان/ وزارة العمل بدأت في استقبال طلبات  2

 للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط االقامة

17 

خمسون ألف دينار فأكثر  إعالن غرفة تجارة عمان/ ترجو الغرفة من المؤسسات / الشركات المسجلة لديها والتي يبلغ رأس مالها 3

)الفئات األولى وحتى السابعة( مراجعة مديرية عمل غرفة تجارة عمان من قِبل صاحب العمل أو من يفوضه، وذلك للحصل على 

 "استمارة التقييم الذاتي"

17 

 2 جلسة مشتركة لمجلسي األعيان والنواب للبت بقانوني "األموال األميرية" و"اإلقامة" 4

 6 أسعار المنتجات الزراعية إلى انخفاض 5

 6 الزراعة": لجنة لدراسة شروط استيراد النباتات" 6

 29 مليون دينار في شباط 44.5االستثمار األجنبي في البورصة يرتفع  7

 30 الطباع: تحويل المملكة إلى منطقة تنموية يزيل التشوه الضريبي 8

 56 مستثمرون في "االسكان" يحتجون على اتفاقية رفع الضريبة وشريحة األرباح 9

 

 (17470) صحيفة الدستور

 23  وفد من الخدمات الطبية الملكية يزور غرفة تجارة عمان 1

 1  الف طالب 100مدارس خاصة تقرر تسريح  2

 7  " اقتصادية النواب" تقر قانون غرف التجارة 3

 21  االردن الثاني عربيا والسابع عالميا في تقرير الحرية االقتصادية 4

 21  وزير الطاقة : لن نسمح بادخال الديزل المستورد غير المطابق للمواصفات 5

 

 (4162)  صحيفة الغد

 2أ   وفد من الخدمات الطبية الملكية يزور غرفة تجارة عمان 1

السادة أصحاب األعمال بأن وزارة العمل بدأت في استقبال طلبات استخدام تود اعالم   إعالن وزارة العمل وغرفة تجارة عمان/ 2

العمالة من الجنسية السورية وفق االجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط االقامة وفق الشروط 

 والمتطلبات

 21أ 

عمان والتي يبلغ رأس مالها   ترجو من المؤسسات/ الشركات المسجلة لدى غرفة تجارة  إعالن وزارة العمل وغرفة تجارة عمان/ 3

خمسون ألف دينار فأكثر مراجعة مديرية عمل غرفة تجارة عمان من قبل صاحب العمل أو من يفوضه للحصول على استمارة 

  التقييم الذاتي 

 21أ 

 1ب  احتياطي "المركزي" من الذهب يتجاوز مليار دينار 4

 2ب   الفاخوري: مخرجات البرنامج التنموي ركيزة إلعداد الموازنة العامة 5

 2ب  تجارة االردن" تبحث التعاون االقتصادي مع البيرو" 6

 3ب   السفير الياباني يؤكد استمرار دعم االردن 7

 3ب   مشروع الحتساب المتوسط المرجح لكلفة رأس المال لشركات االتصاالت 8
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3 Jordan gearing up for implementation of SDGs  1 

10 Jordan ranks second among Arab states in 2015 Economic Freedoms report   2 
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