
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/11/2016ثالثاء ال
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16795)  الرأي
  

ن للرسطان وغرفة تجارة عمان 1 ن مؤسسة الحسي     27 مذكرة تفاهم بي 

   10  الهم االقتصادي والمطالب الخدمية تطغيان عىل كلمات النواب 2

ي االغوار يشكون منافسة االصناف المستوردة 3
ن
   11  منتجو الموز ف

   24 تخفيض الرسوم الجمركية لقتل الصناعة الوطنية/ د. فهد الفانك 4

ي  5
ن
   24 اسباب تراجع الصادرات/ عصام قضمان

6 " ن ن "القطاعي  اكة بي     25 ابو صعيليك: الحكومة لم تفعل قانون الرسر

ي شهر  3احتياطات المملكة من الذهب ترتفع  7
ن
   26  اطنان ف

ي للمعارض حجر االساس للتعريف بالمنتجات العربية 8    26  الربيع: االتحاد العرن 

ر بصناعة االثاث المحلية 9 : تخفيض الجمارك سيلحق الضن ي
   26  ماضن

ي اولوية للصناعات االردنية 10
   27  وزير الصناعة: السوق الفلسطينن

ي المملكةزيليس: البيئة االستثمارية الجاذبة وراء ا 11
ن
   28 قامة مركزنا االقليمي ف

   48 ندوة تبحث الممارسات الفضىل بتنظيم االنشطة االقتصادية 12

   48 %50تراجع مبيعات المطاعم السياحية والوجبات الرسيعة والمقاهي اىل  13

   

   (17719) صحيفة الدستور

ي واأل 1
 
   5 وضاع االقتصادية تطغن عىل مناقشات النواب للبيان الوزاريالخطاب الخدمان

   9 السياسية للملك شكلت دفعة قوية لتعزيز النمو االقتصاديشويكة: توافر اإلرادة  2

   11 اآلمال معقودة عىل "ناقل البحرين" إلنعاش خارصة المملكة الجنوبية اقتصاديا 3

ي  2017وزير الطاقة: نأمل أن يكون  4
ي مجال الصخر الزين 

ن
   21 عاما لإلنجاز ف

ي ت 5
ن
   22 عزيز التعاون االقتصاديوزير الصناعة والتجارة يبحث مع وزير االستثمار المقدون

   

   (3491) صحيفة السبيل

ي من الغرامات 1
 
ن لالستفادة من قرار اإلعفاء الجزن يبة تدعو المكلفي     3 الضن

ض  2 ي  40"األمانة" تقت     3 مليون دينار من البنك األورون 

3 " " للطاقة الذرية بمليون ونصف مليون دينار "التعليم العاىلي امي
ن    6 تدعم مركز "ست 

   

   (4136) صحيفة األنباط

: االحصاءات بصدد اطالق اطلس شامل للمملكة 1 ي    12 الزعن 

ي  2
ي صادرات القطاع الزراعي أيلول الماضن

ن
   14 انخفاض حاد ف

   

   ( 4413) صحيفة الغد

ن عىل السفر يرتفع  1    1ب  %9إنفاق األردنيي 

   1ب  %4.4"الكهرباء الوطنية" تتوقع زيادة حمل الكهرباء  2

   2ب   جودة: األردن حقق تجربة ناجحة بالبطاقة المتجددة 3

يعات االشعاعية الوطنية تضمن صحة االنسان وسالمة  4    2ب  البيئةالحياري: الترسر

ي يدعو الدول العربية لتعزيز االستثمارات بالطاقة المتجددة 5
   3ب   الكبارين 
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   (3868) صحيفة الديار

ر بصناعة االثاث المحلية 1 : تخفيض الجمارك سيلحق الضن ي
   4 ماضن

   5 بلدية سحاب تبحث توفت  الطاقة النظفية 2

   

The Jordan Times (12490)                                                                                                                        Page  
  

3 National Statistics Strategy aimed at providing comprehensive, accurate data — DoS 1   

3 Initiative to provide solar-generated electricity to households in Irbid districts 2   

3 Jordan eyes 2017 as 'year of oil shale' — minister 3   
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