
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/7112/ 72الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (14111)  صحيفة الرأي

 11 زيادة جلسات اللجان المختصة في طلبات استقدام العمالة الوافدة 1

 11 تمديد العمل في نافذة الترخيص للفعاليات السياحية 2

 17 شاحنة إلى الكويت 11منع دخول  3

 71 مليار دينار االتفاقيات التي وقعت خالل الثالثة أعوام الماضية من المنحة الخليجية 7.2: سيف 4

 77 تأجيل رفع أسعار الكهرباء يرّحل المشكلة ويعمقها أكثر: خبراء 5

 77 7111مليار دينار خسارة شركة الكهرباء الوطنية خالل  1.1 6

 11 االنخفاض على أسعار األلبسة لم ينعكس محليا  : القواسمي 7

 11 خبراء يناقشون آليات التيسير التجاري العربي 8

 

 (12121) صحيفة الدستور

 18  منتدى االعمال االردني التايلندي يناقش تطوير التعاون االقتصادي وتحفيز االستثمارات 1

 1 تنتقد توجه قطاعات صناعية وتجارية لرفع االسعار" المستهلك"  7

 18  يطالب بتوجيه الدعم للمواطنين وليس للسلع" االقتصادي واالجتماعي"  1

 18 العقلة يدعو الشركات الصينية لالستثمار في االردن 1

 

 (4112) صحيفة العرب اليوم

 14 من جراء تراجع أسعار النفط تقـرير يتوقـع تـسارع النمـو االقتـصادي فـي األردن 1

 14 من المبالغ المدفوعة ألصحاب المهن%  2اقتطاع : الضريبة 2

 14 دوالرا 11وبرنت يسجل .. النفط تعود لالنخفاضأسعار  3

 15  7111الف مركبة دخلت المنطقة الحرة األردنية في  121 4

 15 ادينارا شهري 7121لبينا مطالب العمال الجماعية ومعدل الرواتب : المالحمة 5

 

 (1241)  صحيفة الغد

 7أ  مستعدون لتذليل أي صعوبات أو معيقات تقف حائال أمام المستثمرين: مجلس النواب 1

 1ب  7111 مليار دوالر في 7يرتفع " المركزي"االحتياطي األجنبي لدى  7

 1ب  مليون دينار 222الى % 1انخفاض صافي االستثمار المباشر  1

 

The Jordan Times (11934)                                                                                                                        Page  

2 20% hike in food prices expected as electricity costs soar  1 

9 Middle-class issues by Yusuf Mansur  2 

10 JIC chief outlines Jordan's reforms, investment incentives to Chinese official  3 

10 Specialist suggests new energy efficiency loan products  4 
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