
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 18/12/2016حد األ
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16821)  الرأي
  

   32 اعالن غرفة تجارة عمان/ دورات تدريبية 1

2   
 
ين الثان    2  "تنشيط السياحة": نسب نمو ملحوظة لتشر

: القائمون عىل السياحة من اسباب تراجعها 3  
 
   2 المسلمان

   2 بحث معيقات قدوم السودانيي   للعالج 4

   29 انخفاض المديونية االجنبية/ د. فهد الفانك 5

  شهر  3احتياطات المملكة من الذهب ترتفع  6
 
   31  اطنان ف

7 24   
 
   31 2016مليار دوالر قيمة العالمات التجارية االردنية ف

8   
 
ون اء االلكتر وع نظام الشر    31  وزير المالية يوعز بصياغة خطة إلدارة مشر

اعات 9    32 اهم تحد امام التنمية مالم يتحمل المجتمع الدول  مسؤولياته الفاخوري: االزمة السورية والت  

  السندات والصكوك خالل  33,8 10
 
   32 اشهر 10مليار دوالر استثمارات البنوك القطرية ف

  ظل الظروف االقتصادية الحالية 11
 
  اتخاذ اي قرارات ف

 
يث ف   يدعو الحكومة ال التر

   33  الكباريتر

  "البوتاس" جاء بهدف االستثمار طويل االجلمالي 12
 
   60 ون: رفع حصة "الضمان" ف

   

   (17746) صحيفة الدستور

   1  المركزي"مليار دينار موجودات " 13.2 1

  العقبة 2
 
   21  اتفاقية استثمارية مع الصي   لتطوير أول منطقة تنموية صناعية ف

   22 التجاري يجدد رفضة تطبيق التامي   الصح  االجتماع  الذي تدرسه " الضمانالقطاع  3

كم المحوسب" 4    23  سلطة العقبة الخاصة تبدأ بتحصيل ايراداتها عتر " أي فواتت 

   

   (3515) صحيفة السبيل

   3 رفع أسعار الكهرباء عىل األبواب بعد وصول النفط إل نقطة التعادل 1

   3 الحياري: لدى األردن سياسته العامة لتحقيق أعىل متطلبات األمان النووي 2

3 " 
 
وع األلواح الشمسية سيعمل عىل تغطية فواتت  الكهرباء للمنازل األقل حظا    4 األمانة" مشر

اد  3تصدير  4    5 طن بطاطا وكاكا 140آالف طن خضار إل "إرسائيل" واستت 

اب دخوله حت   التنفيذ.. استمرار الجدل حول تعديالت قانون األبنية الجديد 5    7 مع اقتر

   

   (4162) صحيفة األنباط

 نهاية العام الحال   1
   12 مليار دوالر لألردن حتر

   12 الفاخوري: اللجوء حول األردن من خامس أفقر دولة بالمياه إل المرتبة الثانية 2

   

   ( 4436) صحيفة الغد

ئ برية 2
 
   1ب   "النقل" تبدأ بإجراء دراسة جديدة إلنشاء موان

مان 3
ُ
  والطباع يبحثان تطوير التعاون االقتصادي مع ع

 
   2ب   العنان

يبة سفر السياح االردنيي   مع "السياحة النيابية"  4    2ب  وزراء 3تبحث أثر ض 

  لحقوق االنسان" مستويات األجور ال تتواءم مع أسعار السلع والخدمات 5
   3ب   "الوطت 
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   (3890) صحيفة الديار

كية تحول  1    2 مليون دوالر لحساب الخزينة 470الحكومة األمت 
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1 Kenya shows interest in Jordan medical expertise, products  1   

1 US transfers $470m grant to Treasury  2   

1 CBJ’s decision to raise interest rate ‘necessary and timely’ — experts  3   

3 GAM receives JD40m loan from French agency to continue BRT project    
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