
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 01/01/6102االثنين 
   الصفحة                                                                                                                                 (02760)  صحيفة الرأي

يتقدم رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان والقطاعين التجاري والخدمي بالتهنئة الى معالي الدكتور زياد  0

  فريز محافظ البنك المركزي على تسلمه جائزة افضل محافظي البنوك المركزية في العالم
66 

  

   0 دانا الظاهر/ جدولة قروض المزارعين 6

   3 الضمان" الف عامل خارج مظلة  611 3

   63  اعفاء الموجودات الثابتة بمضي خمس سنوات يحفز البيئة االستثمارية 4

   63  تدرس تعديل اجور النقل العام مطلع الشهر المقبل" النقل البري: "الحمود 6

   63 توحيد الصناديق االستثمارية يسهل االجراءات ويحد من البيروقراطية: اقتصاديون 2

   66  مقترح فصل االنتاج عن التوزيع صعب التنفيذ ومكلف ماليا واجتماعيا: الحموي 7

   

   (0727) صحيفة الدستور

يتقدم رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان والقطاعين التجاري والخدمي بالتهنئة الى / اعالن تهنئة وتبريك 0

 معالي الدكتور زياد فريز

60 
  

   0  إعفاء جزئي من الغرامات على المتأخرات الضريبية 6

   0  افتتاح محطة شمس معان للطاقة الشمسية اليوم 3

   0  اإلقبال المتزايد على التقاعد المبكر يؤثر سلبا على سوق العمل واالقتصاد: الضمان  4

   66  نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني% 0.1 6

   

   (4371) صحيفة الغد

   8أ  اسعار تنكة الزيت ستكون مساوية ألسعار العام الماضي: جوبيا 0

   0ب  توجه حكومي إلنشاء مراكز لبيع الخبز مباشرة للمواطنين 6

   6ب  %03" الهايبرد"ارتفاع التخليص على مركبات  3

   3ب  ميجاواط 66.6بقدرة " شمس معان"تسلم " فيرست سوالر" 4

   3ب  المطابقة بين الدول العربيةالكباريتي يطالب باعتماد شهادات  6

   3ب  تدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها في توفير الرعاية الصحية" صناعة االردن" 2

   

The Jordan Times (12453)                                                                                                                       Page  

  

0 Gov’t finalising new tax plan, to include in policy statement  1   

0 Cabinet announces measures to encourage paying overdue taxes  2   

6 ‘Jordanian company to construct low income housing project in Venezuela’  3   

3 Cabinet approves by-law to improve government services  4   

3 ‘JD61.5m projects planned to improve Amman intersections’  5   

01 GDP goes up by 1.9% in 2nd quarter  6   

01 JIEC urges further Jordanian- Iraqi economic cooperation  7   

01 Non-Jordanians’ net investment value at ASE increases  8   
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