
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/1/4112األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (12211)  صحيفة الرأي

 8  سدود وتعلية آخر 2تخفيض االنفاق الحكومي يحول دون تنفيذ  1

 8 اليوم... يبدأ مناقشة الموازنة" االعيان" 4

 42 فهد الفانك/ اعفاء النقل يجافي المنطق 3

 42  الغاز المسال األكثر جدوى في توليد الكهرباء رغم انخفاض النفط: سيف 2

 48  التسهيالت االئتمانية تسجل أعلى مستوى بتاريخها في تشرين الثاني الماضي 2

 28  العالمية" الهدر الغذائي"الحمادي يحذر من مؤشرات  2

 28 "جمعية االسكان"ال استقاالت داخل مجلس : مستثمرون 7

 28  االمريكية تسعى المتالك مزارع في االردن والسعودية" دل مونتي" 8

 

 (17242) صحيفة الدستور

 1 حاملو الجوازات المؤقتة الغزيون ال يحتاجون ألذن إقامه: حماد  1

 2  إعفاء حمله الجوازات المؤقتة من رسوم تصاريح العمل 4

 44  تبدأ العمل بتعديالت نظام االستيراد والتصدير وتعليمات االستيراد" الصناعة والتجارة"  3

 44  تطالب بتزويد القطاع الصناعي بأسعار تفضيلية للطاقة" صناعه عمان"  2

 

 (2117)  صحيفة الغد

 8أ   اي بالغ رسمي بتعطيل الدوام بسبب األحوال الجوية يشمل القطاع الخاص: دراسة قانونية 1

 1أ   رعاية األقارب ألطفالهن وعزوف عن الحضانات التجاريةمن العامالت يفضلن  71: تقرير 4

 1ب  %81ترتفع " المركزي"قيمة احتياطي الذهب في  3

 1ب   تعمل على مدار الساعة لتغطية الطلب على المحروقات" المصفاة"منشآت : العالوين 4

 4ب  %111المنخفض الجوي يزيد الطلب على الخبز  5

 4ب   التيار الكهربائي للمستهلكين خالل المنخفضالحياري يؤكد أهمية ايصال  6

 4ب  14وارتفاع  47سلعة واستقرار  41انخفاض أسعار " الصناعة" 7

 4ب  الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص بشفافية: شويكة 8

 4ب  حزمة تحفيزية للمؤسسات العاملة في المناطق التنموية والحرة 9

 

The Jordan Times (12237)                                                                                                                        Page  

2 Demand for food supplies increases ahead of snowstorm 1 

3 Ministers discuss enhancing governance in labour sector  2 

 ‘no residency permits required for Gazans with temporary passports’ 3 
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