
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/12/2016ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                                  (16808)  صحيفة الرأي

   25 الرئيس السلوفيني: قواسم ثقافية وسياسية واقتصادية مشتركة بين البلدين 1

   2 الملك يعرض ميزات المملكة االستثمارية وامكانية تقوية العالقات االقتصادية 2

   2 الملقي يعرض للرئيس السلوفيني تأثيرات اللجوء السوري على االقتصاد 3

   2  الرئيس السلوفيني والطراونة يؤكدان تعزيز التعاون الثنائي 4

   4 "مالية النواب" نباشر بمناقشة الموازنة اليوم 6

   4 "تنظيم المعادن" "الطاقة النيابية" تناقش 5

   24 %74نصيرات: الحكومة دعمت خطة هيكلة المتكاملة برفع نسبة تملكها الى  6

   24 دينار اجمالي الدين العام لنهاية تشرين االول 25,8"المالية":  7

   24 2017دينار مشاريع رأسمالية مقدرة للعام  656,7 8

   44 2017مليون دينار حجم المشاريع الرأسمالية المقدرة لوازرة الطاقة للعام  108,6 9

   44 %20لب على االلبسة الشتوية يرتفع الط 10

   

   (17733) صحيفة الدستور

   25 مع االردن ستشهد انطالقة جديدة مستقبالالرئيس السلوفيني : عالقتنا  1  

   1  عطلة رسمية االثنين المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف 2

   1  االمانه" توقف تقسيط الرسوم والتأجيل وتمدد دوام " التحصيل" " 3

   1 2017مليون دينار تسديد التزامات على الحكومة في موازنه  360ملحس :  4

   1 %7.5رفع ضريبة الفوائد على الودائع الى  5

   22  هيئة االستثمار تطلق خدمات النافذة االلكترونية غدا 6

   

   (3504) صحيفة السبيل

   3 مليار دينار أموال خزينة غير محصلة 4.1تقرير ديوان المحاسبة: 1

   3 رئيس اللجنة المالية ل"السبيل" لم تبلغنا الحكومة بأي رفع على أسعار السلع األساسية 2

   5 نيين"األمانة" توقف اإلعفاءات المالية للعما 3

   

   (4149) صحيفة األنباط

   6 العمل: مهتمون بالقطاع الزراعي وقراراتنا مدروسة وال نستهدف أحدا 1

   15 لجنة الطاقة النيابية تشرع بمناقشة "تنظيم المعادن" 2

   15 مر وطنينقيب األلبسة: القرار االقتصادي مرتبك ونطالب بمؤت 3

   

   ( 4426) صحيفة الغد

   6أ   السلوفانية ستشهد قريبا انطالقة جديدة بمختلف المجاالتباهور: العالقات االردنية  1

   12أ   اعالن غرفة تجارة عمان/ دورات تدريبية 2

   6أ   الرئيس السلوفيني يزور شركات رائدة بمجمع الملك حسين لألعمال 3

   1ب   ترجيح استالم الدفعة األولى من "القرض الياباني" الشهر الحالي 4

   2ب  خبراء: نسب النمو المتوقعة بمشروع "الموازنة" صعبة التحقق 5

   3ب   مليارات دينار ذمم مستحقة لصالح الخزينة 4 6

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/1029493
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/1029584/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://alrai.com/article/1029557/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA?page=2
http://alrai.com/article/1029588/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/(%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9)-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-(%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86)
http://alrai.com/article/1029554/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%89-74-
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/1029559/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/6567-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017
http://alrai.com/article/1029546/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1086-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017
http://alrai.com/article/1029547/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.addustour.com/
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/25-bus-.pdf
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/1-1-1.pdf
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/1-1-1.pdf
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/1-1-1.pdf
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/1-1-1.pdf
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/22-1.pdf
http://www.aldeyarjo.com/
http://assabeel.net/local/item/204289-تقرير-ديوان-المحاسبة-4-1-مليار-دينار-أموال-خزينة-غير-محصلة
http://assabeel.net/syr/item/204290-رئيس-اللجنة-المالية-لـ
http://assabeel.net/local/item/204295-
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/jonews/local-news/147783.html
http://www.alanbatnews.net/jonews/economy-news/147732.html
http://www.alanbatnews.net/jonews/economy-news/147733.html
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


   

   (3879) صحيفة الديار

   8 مليار دينار اجمالي الدين العام 25 1
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1 Jordan-Slovenia ties will see a boost — Pahor 1   

2 ‘Feynan region offers great research potentials’ on ancient copper production 2   

2 Food for Training programme a chance to work, learn for vulnerable Jordanians 3   

3 Some Fuheis residents still sceptical over projected ‘urban development hub’ 4   

3 Ministerial committee to draft plan to overhaul transport sector 5   

3 Slovenian president meets Jordanian entrepreneurs 6   
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