
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/01/6102الثالثاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (02742)  صحيفة الرأي

   3 العاملون في أكثر من منشأة يتم شمولهم من خاللها جميعا: الضمان  0

   4 الحكومة توجه لتخفيض التعرفة الكهرباء على بعض القطاعات 6

   03  تطلق خدمة االستعالم والدفع االلكتروني لضريبة التحققات" األمانة" 3

   62  العمالة السورية من السوق الموازي الى السوق الرسمي 4

   67  مليون دينار 011منح حوافز جديدة لمشاريع استثمارية يتجاوز حجمها  5

   67  بورصة عمان تحافظ على مرتبتها بأقل خسارة": داو جونز" 2

   67  مليون دينار  01تطالب الحكومة بـ " المقاولين" 7

   67  رمان يطالب الحكومة بسرعة البت بقرار الشطب واالستبدال لسيارات الهايبرد 8

   68 "الكهرباء الوطنية"لـ   مليون دوالر سنويا 011وفورات تتجاوز تحقق " نوبل انيرجي"اتفاقية الغاز مع : خبراء 9

   68 تراجع النمو وازدياد البطالة أخطر تحديات المشهد االقتصادي: أبو حمور 01

   69  محافظ المركزي يطلق خدمة االستعالم االئتماني والتقارير االئتمانية 00

   69  الودائع لدى البنوك تسجل أعلى مستوى بتاريخها في تموز 06

   69 الدبعي يؤكد التوجه إلقامة المزيد من المدن الصناعية 03

   69  تثمن إنشاء مدارس مهنية في المحافظات" تجار ومنتجي األثاث" 04

   

   (07270) صحيفة الدستور

   1  مجلس الوزراء يوجه بتخفيض التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات 0

   1  منشأه في الضمان االجتماعيالسماح بشمول العاملين بأكثر من  6

   1 2102مليون يورو للعام  2.272مساعدات المانية غير مسبوقة لألردن بقيمة  3

   1  إرادة ملكية بتعيين الصعوب وزيرا للنقل 4

   11  تعتزم إقامه مدن صناعية جديدة في المملكة" المدن الصناعية"  5

   11  جدكو تدعو الشركات الصغيرة والمتوسطة لالستفادة من منح برنامج الترابطات الوطنية 2

   

   (4324) صحيفة الغد

    3أ  مليون دينار مطالبات على الحكومة 01": المقاولين" 0

   5أ  اشهر 9تراجع صادرات الخضار في % 01 6

   5أ  "المركزي"طن خضار وفواكه ترد الى  2020 3

      9أ  االراضي السعوديةمليون دينار رسوم دخول الشاحنات الى  211: الداوود 4

   0ب  %.ينخفض " صندوق النقد"االقتراض من  5

   0ب  تحليل اقتصادي/ ملفات اقتصادية ثقيلة على طاولة وزير الصناعة تقضي معالجة سريعة  2

   6ب  دوالرا مدعومة باتفاق المصدرين 01اسعار النفط تتجاوز  7

   6ب  تحليل اقتصادي/ من لديه المساحة الالزمة لمصادر الطاقة المتجددة؟  8

   3ب  الصيرفة االسالمية أمام تحدي مواكبة الصناعة العالمية: عوض 9

   

The Jordan Times (12448)                                                                                                                        Page  
  

1 Gov’t mulls keeping summertime around the year  1   

1 Gov’t lowers electricity tariffs for large consumers  2   

1 Souob named transport minister  3   

1 Germany approves ‘historic’ grants to Kingdom  4   

3 Jordan-Korea ties ‘mutually beneficial, future-oriented’ — ambassador 5   

10 RJ launches new promotional campaign  6   
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