
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/5185/ 81االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (85551)  صحيفة الرأي

 5 الحكومة ترفض تخفيض التعرفة الكهربائية للمستشفيات الخاصة 8

 7 فعاليات تحذر من رفع أسعار الخبز وتشكك باستمرار آلية الدعم في حال إقرارها 5

 1 خبراء يطالبون الحكومة بآليات تنفيذ ومراجعة وتقييم للرؤية العشرية 1

 1 وال تفي بالغرض" عقيمة"األنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع : مختصو السياحة 4

 15 في األوراق المالية بنيسان  مليون دينار حجم االستثمار السوري 55.55 5

 15 طير لرمضانمليون  51مربو الدواجن يجهزون  5

 15 خبراء يجمعون على أهمية توظيف المساعدات الخارجية بمشاريع انتاجية 7

 15 طاقة شمسية للمنازلمذكرتا تفاهم لتركيب أنظمة  1

 

 (87811) صحيفة الدستور

 8  الحكومة لن ترفع أسعار الخبز: المومني  8

 8  مليون مشترك خلوي في المملكة 88.8 5

 4  وزير الزراعة يستكمل مباحثات تصدير المنتجات الزراعية الى روسيا 1

 55  معرض للصناعات الهنغارية في عمان اليوم 4

 55  االردن يستضيف االجتماعات القادمة لمجلس إدارة الغرفة االسالمية 5

 55  الجمارك العربية تناقش التعريفة الجمركية الموحدة: القاهرة  5

 

 (5815) صحيفة العرب اليوم

 84 الملك يدشن مشروع الطاقة الشمسية في الديوان الملكي 8

 84 العاملين والمتقاعدين في الربع األولارتفاع فاتورة رواتب %  7.4 5

 84 "ميديليك"الدرادكــــة رئيساً لـ  1

 84 دعوة لرجال األعمال األردنيين الستكشاف فرص االستثمار في جورجيا 4

 85 تغيير مسار انبوب النفط العراقي االردني 5

 85 اخضاع صاحب العمل العامل بمنشآته ألحكام قانون الضمان 5

 

 (1175)  صحيفة الغد

 4أ  %55.8مسح لمنظمة العمل الدولية يؤكد ارتفاع نسبة البطالة بين االردنيين الى  8

 8ب  تعتمد أربع شركات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الجولة الثانية" الطاقة" 5

 8ب  %8.5ميزانية البنوك الموحدة ترتفع  1

 8ب  إعالن مشاريع استثمارية سياحية خالل دافوس: الفايز 4

 5ب  ترفض مقترحا لتحويل شحنة القمح البولندية لالستهالك الحيواني" الغذاء" 5

 5ب  تكثيف المساعدات للمزارعين المتضررين من نزاع جنوب السودان 5

 1ب  برنامج االصالح االقتصادي ينفر االستثمار: خبراء 7

 1ب  %51قيمة صادرات المنطقة الحرة تتراجع  1
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1 Gov’t will not raise bread prices – spokesperson  1 

3 Jordan, Palestine discuss tread cooperation   2 
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