
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/1122/ 12األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (23261)  صحيفة الرأي

 12 خرفان يطالب الحكومة بالعدول عن قرار رفع أسعار الكهرباء 1

 2 توجه حكومي نيابي للتوافق على خفض نسبة رفع الكهرباء 2

 6 تناقش قانون المصادقة على إنشاء منطقة حرة خاصة" اقتصادية النواب" 3

 3 العمل تبلور مذكرتي تفاهم لتشغيل ألف أردني في قطاع المطاعم 4

 3 %1213تتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى " الضمان" 5

 3 لجنة األعيان تبحث مشكالت وكالء السياحة والسفر 6

 16 الشهر المقبل% 21 – 21ترجيح خفض المحروقات بنسب تتراوح من  7

 16 انخفاض أسعار النفط فرصة إلصالح دعم الطاقة وخفض عجز الموازنات: صندوق النقد 8

 22 يدعو لالستثمار في مبادرة القضاء على الجوع" دافوس"برنامج األغذية العالمي في  9

 22 1122منظمة العمل الدولية تتوقع ارتفاع معدالت البطالة حتى العام  11

 

 (26132) صحيفة الدستور

 1 %22بدال من % 612بوادر انفراج أزمة أسعار الكهرباء باقتراح نسبة  2

 1  مليار دينار 216ارتفاع الصادرات الوطنية الى  1

 1 حالة تقاعد مبكر العام الماضي 1211 6

 6  السوق السورية تحتل المرتبة االولى من صادراتنا للخضار والفواكه 2

 18  وزير التخطيط يؤكد ضرورة تنفيذ التعداد السكاني بحسب الجدول الزمني 2

 

 (3226) صحيفة العرب اليوم

 14 1122الضريبة تدعو لتقديم إقرارات الدخل لعام  1

 14 1122األردن نفّذ إصالًحا اقتصاديًا وحيًدا في : تقرير سهولة األعمال 2

 15 ومشتقاته مليارات دينار مستوردات االردن من النفط 2 3

 15 مشروعات جديدة في ميناء العقبة تدخل حيز التنفيذ 4

 15 دراسة لواقع النقل العام في المملكة 5

 

 (6626)  صحيفة الغد

 6أ  طن خضار وفواكه منذ بداية العام 62تصدير  2

 7أ  مالية بأي مؤسسة حكومية دون توريدها للخزينةال نقبل بوجود فوائض : النسور 1

 1ب  %616يخفض توقعاته لالردن الى " النقد الدولي" 6

 1ب  مشروعا استثماريا في كورنيش البحر الميت يحصل على موافقات التنفيذ 22 2

 

The Jordan Times (11929)                                                                                                                        Page  

1 ‘Gov’t likely to halve new electricity tariff’  1 

3 Officials upbeat as agricultural exports this year reach 35,000 tonnes  2 

10 Trade deficit rises by 4.1%, reaches JD9.4b until end of November 2014  3 
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