
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/1/6112االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (12462)  صحيفة الرأي

 85  بدوان محمد الزميل والدة زماري نعيمة السيدة وموظفوها عمان تجارة غرفة إدارة مجلس واعضاء رئيس ينعى 1

 1 5.9 مليون سكان المملكة بينهم 2.2 مليون أردني 6

 2 اتفاقية تعاون للتخلص االمن من النفايات الطبية  3

الحياري 36 مليون دينار مخصصات للقروض الزراعية عام 6112 4  2 

 3 "الحرة السورية االردنية" مفتوحة أمام المستثرمين يومين اسبوعيا   9

التضخم يتراجع 1.5 % العام الماضي 6  31 

 31 دخلت السوق المحلي كانون االول الماضي" هايبرد" مركبة  611 7

توجة لفرض ضريبة مقطوعة على التجار الذين تقل مبيعاتهم عن 111 ألف دينار سنويا   8  32 

متخصصون يدعو لتشكيل لجنة وطنية لالستكشاف المعدني 9  32 

العمالة المخالفة في االردن بقلم د. محمد الحدب 10  32 

 

 (11416) صحيفة الدستور

 1 للثالثة 6للثانية و 4دينارين للشريحة األولى و" مقطوع المياه"رفع قيمة  1

 2 قرار إعفاء حملة الجوازات المؤقتة وأبناء غزة من رسوم تصاريح العمل لم يفهم بالشكل الصحيح: النسور 6

 3 لتمويل مشروع القرية التراثية" إلقليم البترا"قرض  3

 8 طن لحوم غير صالحة العام الماضي 1111تتلف " األمانة" 4

 6 أحمد حمد الحسبان/ ماذا عن حق المستهلك؟... استيراد الديزل 9

 6 دراسة تؤكد فاعلية معونات صندوق المعونة الوطنية 2

 7 ال توافق بين الوسطاء والتجار الوافدين على ابتزاز المزارعين": تجار الخضار" 1

 7 نزيه القسوس/ ارتفاع األسعار غير منطقي 6

 11 فتح المنطقة الحرة السورية األردنية أمام المستثمرين إلخراج بضائعهم 5

 

 (4114)  صحيفة الغد

 9أ  مليون دينار من النفقات الجارية للموازنة 942توصي بخفض " مالية النواب" 1

 9أ  يدعو لدعم األردن بمواجهة أعباء اللجوء السوري" األعيان"رئيس  6

 2أ  ال مزاجية في عمل وسطاء تسويق المنتجات الزراعية" : تجار الخضار" 3

 2أ  الحكومة توافق على قرض لسلطة البتراء لتمويل مشروع القرية التراثية 4

 1ب  معدالت النمو االقتصادي متواضعة وال تكفي لمعالجة الفقر والبطالة: خبراء 9

 6ب  عالمات تجارية تعتزم الخروج من السوق المحلية 7 2

 6ب  يعمق قناعة المستهلك بالمنتجات الصناعية الوطنية" بلدي"شعار : خبراء 1

 6ب  تدعو لوقف التالعب بمواصفة اإلسفنج: "نقابة األثاث 6

 3ب  9111من مخصصات مشاريع الطاقة في المنحة الخليجية للعام % 27إنفاق : سيف 5
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1 Jordan ranks fourth in region as recipient of remittances  1 
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1 Inflation down by 0.9% in 2015 2 

2 ‘5.735 illegal workers deported in 2015’ 3 

4 Temporary passport holders exempted from work permit fees 4 

8 Expatriates remittances still growing by Fahed Fanek 9 

 


