
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/01/6102األربعاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (02161)  صحيفة الرأي

   62 مراد يشيد بقرار الحكومة تخفيض التعرفة الكهربائية  0

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان والقطاعين التجاري والخدمي بخالص الشكر والتقدير الى دولة  6

جيه هيئة تنظيم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي األفخم وفريقه الوزاري الموقر لصدور قرار مجلس الوزراء بتو

 قطاع الطاقة والمعادن لتخفيض التعرفة الكهربائية على عدة قطاعات اقتصادية مختلفة

61 
  

   6 ضرورة تصويب العمالة المصرية أوضاعها: وزير الداخلية 3

   61 مليون دينار نهاية العام  011وثيقة حكومية تتوقع انخفاض االيرادات غير الضريبية  6

   61 6102األردن بالمرتبة الثامنة عالميا على مؤشر االقتصاد االسالمي  5

   62 اتفاقية الغاز خيار استراتيجي وطني وليس صدفة عارضة  2

   62 مليار دينار موجودات البنك المركزي في آب 03 1

   62 شركات الطاقةالعمل على تطوير نظام اعتماد : حمزة 2

   62 تدعو لتكثيف الجهود لفتح األسواق األوروبية " المستثمرين األردنية" 2

   62 السياحة األردنية متطورة بامتياز: وزيرة السياحة التونسية 01

   56 األردن الثامن عربيا على مؤشر التنمية البشرية  00

   56 مليون دوالر من محاصيلنا 61األردن يستورد بـ : السفير المصري 06

   

   (01216) صحيفة الدستور

   66  يشيد بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض التعرفة الكهربائية" تجارة عمان"رئيس  0

   0  الحالي 62بدء العمل بالتوقيت الشتوي  6

   0  السفير المصري يؤكد سالمه المنتجات المصدرة الى االردن 3

   0  من االسر االردنية تتوافر لديها هواتف خلوية% 22 6

   5  قرار فرض رسوم على المعتمرين يهدد بإغالق الشركات" : السياحة والسفر"  5

   66  اختيار الكباريتي كمرشح أول لجائزة النسر العربي لإلدارة العامة 2

   

   (6325) صحيفة الغد

   6ب  مراد يشيد بقرار الحكومة تخفيض التعرفة الكهربائية 0

   2أ   اصحاب شاحنات يطالبون الحكومة لحل مشكلة رفع تأشيرة الدخول للسعودية: اربد 6

   0ب  6101اجتماعات اردنية في واشنطن لبحث مساعدات  3

   0ب   تحليل اقتصادي/ وسط المنافسة االقليمية" اوبك" 6

   6ب  "الطاقة"تطوير نظام اعتماد الشركات العاملة ب  5

    6ب   تجارب الدول بالطاقة المتجددةاالردن يسعى لالستفادة من : الساليمة 2

   3ب   جراء الظروف االقليمية في المنطقة% 3.3فرضيات بنمو : 6101موازنة  1
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10 ACC commends reduction of electricity tariffs  1   

1 Albanian president starts visit to Jordan  2   

2 Truck owners protest Saudi visa fee hike  3   
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