
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/8112/ 82األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (14162)  صحيفة الرأي

 11 ؟"الخاص"دراسات لمواءمة مخرجات التعليم لحاجات سوق العمل مقتصرة على القطاع العام أم تتجاوزها لـ 1

 81 العام الماضي" الحرة"ت التي تم تصديرها من مليار دينار قيم البضائع والمركبا 8.4 2

 81 لتعزيز الرقابة على المال العام" الموازنة"مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة و 3

 81 العام الماضي% 4.1ترتفع " الكهرباء الوطنية"مبيعات  4

 88 مليار دوالر 134تستقطب استثمارات أجنبية بـ " التعاون اإلسالمي"دول : تقرير 5

 83 يهدف لتطوير األداء وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين  مشروع الحكومة اإللكترونية: سليط 6

 83 تحذير من ارتدادات سلبية على القطاعات كافة جراء رفع أسعار الكهرباء 7

 

 (17178) صحيفة الدستور

 1  رفع اسعار الكهرباء يعزز مصداقية الحكومة امام الجهات المانحة: وزير الصناعة  1

 1  يبحث اليوم خياراته تجاه موقف النواب من رفع اسعار الكهرباء  مجلس الوزراء 8

 1  المجتمع الدولي لم يقدم دعما كافيا لألردن لحل مشكلة اللجوء السوري: النسور  3

 1  ينفي رفع قيم مخالفات السير" االمن العام"  6

 22  دول الخليج بحاجة الى مراجعه سياساتها االقتصادية" المركزي القطري "  2

 

 (4112) صحيفة العرب اليوم

 2 فلكلور اقتصادي بداعي االستعراض.. البطالةمنهجية الحكومة للحد من  1

 14 مليون دينار ديون مترتبة على الحكومة للمصفاة 441 2

 14 المحروقات"برغم انخفاض " الهايبرد"اقبال على " 3

 14 الحكومة تناقش اتفاقية برنامج تطوير وانتاج البترول 4

 

 (3746)  صحيفة الغد

 1ب  %11هبوط اليورو يخفض أسعار المركبات االوروبية : رمان 1

 1ب  الحكومة بعد رفض رفع أسعار الكهرباءالنواب ينتظرون رد : قموه 8

 2ب  مليار دينار تراكمي التسهيالت الممنوحة لقطاع اإلنشاءات 6.62 3

 3ب  الحلواني يحذر من أزمة اقتصادية 6

 3ب  االردن من الدول السابقة في االلتفات للطاقة المتجددة: اللمكي 2

 3ب  في ظل انخفاض المحروقات" الملكية"السياحة النيابية تناقش أسعار تذاكر  4

 8ب  االقتصاد واالستثمار النيابية تناقش قانون األوراق المالية المؤقت 7
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4 GAM to switch to energy-saving light bulbs in street lighting  1 

13 Jordan plans to buy gas from Cyprus  2 
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