
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/12/2017ثنين اال
 الصفحة                                                                                                                                   (17164) صحيفة الرأي

 3 رفع جلسة النواب على وقع احتجاج لرفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء 1

 3 *دينار مخصصة للفرد سنويا 32.5مليون مواطن يستحقون دعم الخبز و  5.2وزير الصناعة:  2

 3 *"اقتصادية النواب" تقر "مؤقت الشركات" 3

 3 "الطاقة النيابية" ترفض رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية 5

 23 2017( مليون دوالر إجمالي المساعدات االقتصادية األميركية للمملكة للعام 812الفاخوري: ) 6

 23 *"الطاقة": قيمة بند فرق أسعار الوقود بفاتورة الكهرباء متغيرة شهريا 7

 23 الشواربة: المدينة الجديدة ليست عمان ولن تكون تحت ادارتها 8

 23 شخصية محلية وعربية وعالمية يبحثون "األمن االلكتروني" بعمان 300 9

 23 دوالرات عالميا األسبوع الماضي 10الذهب ينخفض  10

 44 *ملتقى األعمال األردني الكويتي ينتخب هيئته اإلدارية 11

 44 الصناعة األردنية تبحث عن موطئ قدم بإفريقيا 12

 44 *مذكرة تفاهم بين "مقاولي اإلنشاءات" و "المحكمين" 13

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (18089) صحيفة الدستور

 1  نائبا يربطون مناقشة الموازنة بالتراجع عن رفع االسعار 97 1

 1  *" الغذاء والدواء" : ال حليب أطفال ملوثا بالسالمونيال في االسواق االردنية 2

 1  مليون دينار 60زراعي" الى رفع سقف سلفة المركزي لـ " االقراض ال 3

 20  وزير النقل : قطاع النقل في االردن يعاني من ثالث مشكالت اساسية 4

 روني لصحيفة الدستور*الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكت

 (3809) صحيفة السبيل

 3 "الطاقة": رفع أسعار الكهرباء مرتبط بأسعار برميل النفط شهريا   1

 4 دينار للكيلو 1.5ارتفاعها ل تحديد سقوف سعرية للبطاطا بعد  2

 

 (4506) صحيفة األنباط

 5 "خدمات النواب" تقر مواد ب "معدل الطيران المدني" 1

 

 ( 4782) صحيفة الغد

 3ب   "تنظيم النقل" تدعو لتشغيل بعض الخطوط بدال من حافالت "المتكاملة" 1
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1 Government faces uphill battle at House following price hikes 1 

1 Sector leader blames gov’t for 40% decline in medical tourism  2 

1 US provides $475m in direct grant to support public budget  3 

2 Borrowing limit of Agricultural Credit Cooperation raised  4 

2 Agreement signed to train 500 fresh engineering graduates  5 

2 Jordanian delegation arrives in Tanzania for trade talks  6 
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3 Meeting reflects public’s concerns over plans for new city  7 

3 National Olives Festival sales reach JD1,140,000  8 

3 Cruise ship with 2,800 European tourists docks in Aqaba  9 
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