
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/12/2016ثالثاء ال
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16809)  الرأي
  

ة شهور   1    3 نصف مليار دينار فائض مالي للضمان خالل عشر

ي "االمانة" 2
 
   4 50 مليون دينار الدارة النفايات ف

/ د. فهد الفانك 3    26 تخفيض المديونية هدف واقعي

ي   4
ين االول الماض     27 993 مليون دينار فاتورة التقاعد حتى نهاية تشر

   27 1,046 مليار دينار العجز الفعلي لموازنات الوحدات الحكومية عام 2014 5

ي  6
   29 وزير الصناعة: قطاع االنشاءات ابرز ركائز االقتصاد الوطت 

   

   صحيفة الدستور )17734(

   1 الملقي : انتخابات " الالمركزية" العام المقبل  1  

   1 السفير السعودي : كل التسهيالت لرفع مستوى التبادل التجاري مع االردن  2

   1 " النقد الدولي : يفرج عن 60 مليون دوالر للمملكة الشهر المقبل  3

   1 1.4 مليون مركبه تدخل عمان يوميا  4

   21 " االعمال السعودي االردني" يؤكد ضرورة وضع آليات لتعزيز التعاون االقتصادي  5

   23 بدء فعاليات منتدى االعمال االردني العماني االسبوع المقبل  6

   23 المنطقة الحرة جزء من اراضي المملكة لممارسة االنشطة االقتصادية  7

   

   صحيفة السبيل )3505(

   3 المنحة الخليجية غطت 66 في المئة من اإلنفاق الفعلي على المشاريع لعام 2014 1

   6 "المركزي" يطلق نظاما مركزيا للدفع اإللكتروني بالهواتف النقالة اليوم 2

   6 "األمانة" ترفع مخصصات إدارة النفايات ل 50 مليون دينار 3

   7 "مالية النواب" تطلب من الحكومة تفصيالت عن حزمة الضرائب الجديدة 4

   

   صحيفة األنباط )4150(

1 " اتيجية "التحول ال االقتصاد الرقمي    12 شويكة: ماضون بتنفيذ استى

   12 بحث اعادة إنشاء مؤسسة للتسويق الزراعي  2

   12 المركزي يصدر تعليمات الخدمات المرصفية المقدمة من البنوك لذوي االعاقة 3

   

   )4427(  صحيفة الغد

7أ  "العمل" تشدد عل عدم السماح بتشغيل العمالة الوافدة المخالفة 1    

ي   2
 
 سلم التصنيف االئتمان

 
ي أدن

 
1ب  ملحس: االردن ف    

1ب  فريز: الثقافة المالية تعزز سياسة الشمول المالي  3    

ي 2017 4
 
اك القطاع الخاص بتنفيذ مشاري    ع حيوية ف 2ب  القضاه: توجه الشر    

م بها للعام الحالي  5
2ب  الفاخوري: 2.85 مليار دوالر إجمالي المنح والقروض الملتى     

ي الحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية 6
 
3ب  "الجمارك" االول عربيا ف    

3ب  المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة يبحث آليات تعزيز استخدامات الطاقة البديلة 7    

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/1029766/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA?page=0
http://alrai.com/article/1029765/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9)
http://alrai.com/article/1029786/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A
http://alrai.com/article/1029780/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/993-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://alrai.com/article/1029784/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1046-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2014
http://alrai.com/article/1029794/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.addustour.com/
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/1-3.pdf
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/1-3.pdf
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/1-3.pdf
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/1-3.pdf
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/21-2.pdf
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/23-2.pdf
http://adustour.com/wp-content/uploads/2016/12/23-2.pdf
http://www.aldeyarjo.com/
http://assabeel.net/local/item/204521-المنحة-الخليجية-غطت-66-في-المئة-من-الإنفاق-الفعلي-على-المشاريع-لعام-2014
http://assabeel.net/economy/item/204423-المركزي-يطلق-غداً-نظاماً-مركزيا-للدفع-الإلكتروني-بالهواتف-النقالة
http://assabeel.net/local/item/204555-
http://assabeel.net/local/item/204556-
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/jonews/economy-news/147846.html
http://www.alanbatnews.net/jonews/local-news/147922.html
http://www.alanbatnews.net/jonews/economy-news/147853.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://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


   

   صحيفة الديار )3880(

   2 )2,8( مليار دوالر المساعدات الخارجية المتوقعة للمملكة 1

ان تسهم بتعزيز اإلقتصاد 2    3 عناب صناعة السياحة والطتر

عيق اإلستفادة من قواعد المنشأ 3
ُ
: العمالة السورية ت    7 الشمالي

   

The Jordan Times (12502)                                                                                                                        Page  
  

1 Kingdom secures $2.8b in grants, soft loans so far in 2016 1   

2 Central bank to launch service for mobile payments 2   

2 House committee begins discussion of draft state budget 3   

3 ‘Industries still facing difficulties in recruiting Syrian workers’ 4   

3 Training programme to hone skills of hospitality sector workers 5   

4 Renewable energy forum opens 6   

 

http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/kingdom-secures-28b-grants-soft-loans-so-far-2016
http://www.jordantimes.com/news/local/central-bank-launch-service-mobile-payments
http://www.jordantimes.com/news/local/house-committee-begins-discussion-draft-state-budget
http://www.jordantimes.com/news/local/industries-still-facing-difficulties-recruiting-syrian-workers%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/local/training-programme-hone-skills-hospitality-sector-workers
http://www.jordantimes.com/news/local/renewable-energy-forum-opens

