
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 62/01/6102  اإلثنين
 الصفحة                                                                                                                                  (02411)  صحيفة الرأي

 4 مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ مشروع حافالت التردد السريع بين عمان والزرقاء 0

 2 على الخدمات الحكومية" القطاع العام"شكوى لـ  894 6

 06 خطة عمل لقطاع البناء واإلسكان: هلسة 3

 06 النمو االقتصادي يحل مشكلة البطالة: وزير العمل 4

 06  عامال اعتصموا بميناء الحاويات 21توقيف  2

 06 اختتام المعرض السياحي المتنقل في أوروبا الشرقية بنجاح: الفايز 2

 61 لمستثمري االسكان في اربد" االعلى للتنظيم"رئيس الوزراء ينهي قضية المعامالت العالقة في  7

 61  قرار بحظر استيراد المركبات المعدلة 8

 61 %48تراجع تصدير المركبات عن طريق البصرة  1

 30  تعقد االجتماع الثاني لمجلس الشراكة مع القطاع الخاص" الطاقة" 01

 30 العقلة يؤكد دور المؤسسات االمنية والقطاع الخاص بتعزيز االستثمارات 00

 22  نهاية العام المقبل في المملكة" المولدة"نسبة الطاقة المتجددة من % 21:سيف 06

 22  مذكرة تفاهم لتأسيس مركز لحفظ الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة 03

 22  يشكر االردن على دعم المستثمرين العراقيين" العراقياالعمال " 04

 

 (07334) صحيفة الدستور

 12 تبحث تعزيز التعاون االقتصادي مع اثيوبيا" تجارة عمان"  0

 2  الفايز رئيسا لمجلس األعيان خلفا للروابدة 6

 12  دين وليس المستهلكينقرار خفض الضريبة على السلع الكمالية يخدم المستور": حماية المستهلك"  3

 12 1828مليون دينار اشتراكات تأمين التعطل عن العمل في العام الماضي ( 18) 4

 11  العالم في نفوذا األكثر 68 الـ المسلمين االعمال رجال قائمة على غزاله ابو 2

 11  االستثماري المناخ لتطوير تشاركيا اجتماعا تعقد" الجمارك"  2

 

 (4164)  صحيفة الغد

 0ب  %1" المركزي" لدى االجنبية الموجودات ارتفاع 0

 0ب  %3 ينخفض المدفوعات ميزان في الجاري الحساب عجز 6

 6ب   التنموية بمسيرته المتحدة االمم برنامج من يستفيد االردن: الفاخوري 3

 6ب   الخاص القطاع مه الشراكة أهمية يؤكد سيف 4

 3ب  للصفيحة دينارا% 71 عند الزيتون زيت أسعار استقرار ترجيح 2

 3ب  %61 تنخفض الدواجن أسعار 2
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2 Cabinet approves Amman –Zarqa Bus Rapid Transit project 1 

3 Consumer society, traders syndicate say gov’t should lower taxes on food, not luxury 

items 

2 

8 Services dominate Jordan’s economy by Fahed Fanek 3 

10 Housing bank ups pretax profit by 8% to JD 132m during first 9 months of 2015 4 

10 Homsi urges industrialists to benefit from German expertise  5 

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/745226.html
http://www.alrai.com/article/745226.html
http://www.alrai.com/article/745223.html
http://www.alrai.com/article/745252.html
http://www.alrai.com/article/745253.html
http://www.alrai.com/article/745255.html
http://www.alrai.com/article/745256.html
http://www.alrai.com/article/745229.html
http://www.alrai.com/article/745231.html
http://www.alrai.com/article/745231.html
http://www.alrai.com/article/745228.html
http://www.alrai.com/article/745235.html
http://www.alrai.com/article/745241.html
http://www.alrai.com/article/745241.html
http://www.alrai.com/article/745206.html
http://www.alrai.com/article/745207.html
http://www.alrai.com/article/745207.html
http://www.alrai.com/article/745198.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/4/19/21.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/19/16335721_1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/19/16335721_1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/19/21.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/19/21.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/19/22.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/19/22.pdf
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/

