
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/12/2017خميس ال
 الصفحة                                                                                                                                   (17168) صحيفة الرأي

 40 "تجارة عمان" تحث "النواب" على إنجاز مشروع قانون الموازنة 1

 22 أردنية -"صناعة عمان" تدعو الى إنشاء أكاديمية ألمانية 2

 4 حة" وإنشاء مبان للمحاكم"مالية النواب" توصي برفع موازنة "السيا 3

 10 *عامل وافد مخالف لقانون العمل 400ضبط  4

 10 *مليون دينار لتنفيذ مشاريع زراعية بالعاصمة 1,5الحنيفات:  5

 21 مليون يورو قرض فرنسي ألماني لدعم الموازنة وقطاع المياه 225 6

 21 *طاقة الكهربائيةاألردن والسعودية يوقعان اليوم اتفاقية لربط نظامي ال 7

 21 *شهرا   11ألف مركبة الداخلية والمصدرة من "حرة الزرقاء" في  92.5 8

 21 االستثمار القطري المتصدر خليجيا  ملكية األوراق المالية بتشرين الثاني 9

 21 *"المستهلك" تطالب بتجديد سقف سعري البطاطا 10

 22 وزير المالية: البيئة القوية واالستقرار المالي مفتاحان للنمو 11

 40 العمري يشيد بتمديد إعفاءات رسوم نقل ملكية الشقق 12

 40  "حاويات العقبة" تفوز بجائزة التطوير المستدام للموانئ البحرية 13

 40 طلب اهتمام باالستثمار في السلط الصناعية 16الدبعي:  14

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (18093) صحيفة الدستور

 23  تجارة عمان تناشد " النواب" بانجاز الموازنه في موعدها الدستوري 1

 22  أردنية في االردن-دعو ألنشاء أكاديمية مهنية ألمانية" صناعه عمان" ت 2

 1  مليون دوالر من البنك الدولي إلصالح التعليم 200 3

 21  تراجع التخليص على سيارات البنزين لصالح السوق المحلي 4

 22  سلعه لدخول اسواقها 500وعد كيني بدراسة منح أفضلية جمركية لـ  5

 22  مليون قدمها االتحاد االوروبي ضمن برنامجي قطاع الخدمات ودعم المؤسسات 55 6
 

 (3812) صحيفة السبيل

 5        تدعوان لتصويب أوضاع مقدمي األراجيل قبل نهاية العام« السياحة»و « األمانة» 1

 5 % 40ارتفاع مساحات األبنية القائمة المصدقة من المهندسين بنسبة  2

 

 (4509) صحيفة األنباط

 17 تجارة عمان تناشد النواب بإنجاز الموازنة بموعدها الدستوري 1

 19 أردنية-صناعة عمان تدعو ألنشاء أكاديمية مهنية ألمانية 2

 17 ألف دينار االستثمارات التركية في بورصة عمان 121 3

 17 إقامة مؤتمر األردن االقتصادي في البحر الميت أذار المقبل 4

 

 ( 4785) صحيفة الغد

 3ب   "تجارة عمان" تناشد النواب بإنجاز الموازنة بموعدها الدستوري 1

 2ب  أردنية -ة "صناعة عمان" تدعو الى انشاء أكاديمية مهنية ألماني 2

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10416260/إقتصاد/تجارة-عمان-تحث-النواب-على-نجاز-مشروع-قانون-الموازنة
http://alrai.com/article/10416261/إقتصاد/(صناعة-عمان)-تدعو-لى-نشاء-أكاديمية-مهنية-ألمانية---أردنية
http://alrai.com/article/10416221/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
http://alrai.com/article/10416221/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
http://alrai.com/article/10416221/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10416184/إقتصاد/قرضان-من-المانيا-وفرنسا-بقيمة-225-مليون-يورو
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10416255/إقتصاد/الاستثمار-القطري-المتصدر-خليجيا--ملكية-الأوراق-المالية-بتشرين-الثاني
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10416257/إقتصاد/وزير-المالية-البيئة-القوية-والاستقرار-المالي-مفتاحان-للنمو
http://alrai.com/article/10416137/إقتصاد/العمري-يشيد-بتمديد-اعفاءات-رسوم-نقل-ملكية-الشقق
http://alrai.com/article/10416267/إقتصاد/حاويات-العقبة-تفوز-بجائزة-التطوير-المستدام-للموانئ-البحرية
http://alrai.com/article/10416262/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B9%D9%8A-16-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/987692-تجارة-عمان-تناشد-
https://www.google.jo/url?url=https://www.addustour.com/articles/987695-%25C2%25AB%25D8%25B5%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25C2%25BB-%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588-%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjbnK__qPfXAhVR26QKHUY7AgUQFggTMAA&usg=AOvVaw2O9k8D_ucD9YlLSRsvybgP
http://www.addustour.com/articles/987702-200-مليون-دولار-من-البنك-الدولي-لمساندة-إصلاح-التعليم-في-الاردن
http://www.addustour.com/articles/987703-تراجع-التخليص-على-سيارات-البنزين-لصالح-السوق-المحلي
http://www.addustour.com/articles/987694-وعد-كيني-بدراسة-منح-افضلية-جمركية-لـ500-سلعة-لدخول-اسواقها
http://www.addustour.com/articles/987693-55-مليون-يورو-قدّمها-الاتحاد-الأوروبي-ضمن-برنامجي-تطوير-قطاع-الخدمات-ودعم-المؤسسات
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
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/


 1ب  أشهر 8حافلة نقل عام في  126شطب واستبدال  3

 3ب  %30والكاز  %50زيادة الطلب على أسطوانات الغاز  4
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1 Jordan, Turkey to lead Arab-Islamic pro-Jerusalem action 1 

2 World Bank announces $200m project to improve education  2 

2 Women economic empowerment project launched  3 

3 Planning Ministry signs agreements worth 225m euros with Germany, France  4 

3 Gov’t to set price ceiling for potatoes  5 

3 Jordan, Saudi Arabia to sign agreement to connect power grids today  6 

3 Kenya pledges economic incentives for 500 Jordanian products  7 

11 JEDCO, EU mark joint cooperation  8 
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