
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/12/2017حد األ
 الصفحة                                                                                                                                   (17164) صحيفة الرأي

 (JLGF)اعالن/ دعوة غرفة تجارة عمان للتدريب والريادة وتطوير االعمال ومشروع تسهيالت ضمان القروض  1

وشركة االستثمار  (USAID)لحضور جلسة تعريفية بالمشروع الممول من قبل الوكالة االمريكية لإلنماء الدولي 

  *(OPIC)الخاص الخارجي 

11 

 3 تعديالت مرتقبة على نظام األبنية الجديد 2

 4 الوحيد للقطاع الحموري: "المستشفيات الخاصة" الممثل 3

 8 المرصد العمالي: ذوو اإلعاقة يعانون من صعوبات في سوق العمل 4

 25 مليار دينار إجمالي الودائع لدى البنوك بتشرين األول 32,93"المركزي": 5

 25 "عامة تجارة الكرك" توصي بحل مجلس إدارة الغرفة 6

 25 *مشروعاً بقطاع النقل 14مجاهد: خطة التحفيز االقتصادي تتضمن  7

 25 صناعة األردن تنظم "الملتقى الثالث للملحقين االقتصاديين والتجاريين" غداً  8

 25 %30الشريدة: فتح "طريبيل" يزيد حجم العمل بميناء العقبة  9

 48 فسة العادلة بين المصانع داخل المناطق التنموية وخارجهامطالب بالمنا 10

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (18089) صحيفة الدستور

 1 أمريكية إلنشاء مفاعالت طاقة نووية مبردة بالغاز–مذكرة تفاهم أردنية  1

 1  مليون دوالر 220مشروع للطاقة المتجددة على نفقة اإلمارات قريبا بقيمة  2

 1  نظام السيارات العاملة وفق " التطبيقات الذكية" قريباإقرار  3

 19 2017" الدستور" تنشر نظاما معدال لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة  4

 19  شهرا 11مخالفات في  4907" الصناعة والتجارة" تحرر  5

 20  وزير " االستثمار" : نسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الصناعة الوطنية 6

 

 (3808) صحيفة السبيل

 3 اليوم« الطاقة»و « المالية»الجتماع طارئ مع وزيري تدعو « الطاقة النيابية» 1

 4 2015مليون دينار لعام  612ديوان المحاسبة: انخفاض اإليرادات عن المقدر بمبلغ  2

 6 % 40حجم التبادل التجاري بين األردن وفلسطين يرتفع  3

 

 (4505) صحيفة األنباط

 14 رست بروبيرتي التركية: األردنيون متقدمون باالستثمار في القطاع العقاري التركي 1

 14 وفد أردني يبدأ جولة اقتصادية في إفريقيا 2

 

 ( 4781) صحيفة الغد

 1ب   الكهرباء حتى لو تراجع النفطالحكومة لن تخفض أسعار  1

 1ب   ال تعديل ألجور النقل قبل مطلع العام المقبل 2

 1ب   دينار للطن 2.4تخفيض أسعار الطحين المدعوم  3

 2ب   مصادر: انقسام داخل "المالية النيابية" حول بنود "دعم الخبز" و"المبيعات" في الموازنة 4

 4ب  إعالن السعر" أبرز مخالفات "الصناعة والتجارة" "عدم 5
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1 UAE funds $220m renewable energy project  1 

1 Jordan delegates scout African export market  2 

3 Two water projects inaugurated at Naur and Wadi Al Seer 3 
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