
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 15/12/2016خميس ال
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16818)  الرأي
  

   2 توقع انتهاء مناقشات الموازنة مطلع الشهر المقبل 1

   2 لجنة نيابية تقر "معدل السياحة" 2

   22  د. فهد الفانك / 2017عىل ابواب  2

ي  3
 
ي المباشر ف    23 شهور 6نصف مليار دينار االستثمار االجنب 

يات االردنيي   من الخت   امس االول 16الحموي:  4    23  مليون رغيف مقدار مشتر

ي لألردن.. اليوم 53 5
   23 عاما عىل تأسيس الناقل الوطب 

ي عملية التنمية 6
 
يكة اساسية ف    24 حمزة: الجمعيات المحلية ومؤسسات المجتمع شر

   24  شاحنة 3500الداود: تنظيم دخول الحافالت االجنبية اىل االردن انصف  7

ي قطر 8
 
ي لألدوية ف

 
   24  مباحثات لبناء مصنع اردن

د"واستب  "مستثمري الحرة" تطالب الحكومة بتمديد قرار شطب 9    44 دال "الهايت 

ين االول 47,6 10 ي تشر
 
   44  مليار دينار موجودات البنوك االردنية ف

   

   (17743) صحيفة الدستور

   1  حقات المقاولي   العالقة عىل " االشغال العامة"مليون دينار مست 26 1

   21  تفويض جمرك العمري بصالحيات للتخليص المحىلي  2

ي دول الخليج قريبا 3
 
   21  بدران : معرض للصناعات االردنية ومؤتمرات اقتصادية ف

ي أسواق مجاورة 4
 
   22  صناعيون : السوق الكينية واعدة ولدينا فرص ف

   

   (3513) صحيفة السبيل

   4 ميجاواط 89در رخصة توليد كهرباء من الرياح باستطاعة "تنظيم الطاقة" تص 1

ي قطر 2
 
ي ف

 
   5 "المستشفيات الخاصة" تعرض فرص االستثمار بالقطاع الصحي األردن

ي المانيا.. والنقابة توقع اتفاقية 12 3
 
   5 ألف فرصة عمل للمهندسي   ف

وع رصف صحي المفرق بقيمة  4    5 ماليي   دينار 9المياه: إطالق تنفيذ مشر

   

   (4159) صحيفة األنباط

ي  1
ر
   5 الغزاوي يؤكد أمية تعزيز ثقافة التشغيل الذان

   15 أطنان خضار وفواكه تزد للسوق المركزي 1907 2

   

   ( 4436) صحيفة الغد

   28أ   موازنة غت  واقعية/ جمانة غنيمات 1

   1ب   "النقل" و"الكهرباء" و"االستهالكية" تكمل استعداداتها لمواجهة المنخفض الجوي 2

ي  3.5 3
 
   1ب  شهرا 11مليون سائح مبيت يزورون األردن ف

   1ب  افتتاح "مول السيارات السياحية" السبت 4

   1ب  ميغاواط 300"الطاقة" تطرح الجولة الثالثة لمشاري    ع الطاقة المتجددة بقدرة  5
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ونية" تع 6 : خدمات "الحكومة االلكتر ي
   2ب   زز الشفافية وتتجنب الهدرالملقر

ورة البناء عىل ما تحقق من استقطاب االستثمارات بمجال الطاقة المتجددة 7    2ب   جودة يؤكد رص 

ي بالدهم 8
 
كات أردنية ف    3ب   مستثمرون قطريون يحصدون وكاالت حرصية لمنتجات شر

   

   (3887) صحيفة الديار

   2 ألف عامل وافد مخالف باألردن 800 1

   5 طرح الجولة الثالثة من مشاري    ع الطاقة المتجددة 2

   5 هلسة: مليار دينار حجم مشاري    ع اإلنشاءات حاليا 3

   

The Jordan Times (12510)                                                                                                                        Page  
  

1 Jordan, Austria discuss prospects of defence, economy cooperation 1   

3 ,Eco-Tourism projects to increase visitors, benefit local communities  2   

3 Jordan seeks to build six new wind, solar energy power plants 3   
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