
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 28/12/2016األربعاء 
   الصفحة                                                                                                                              (16831)  صحيفة الرأي

   2 ملحس يعرض محاور الموازنة امام " مالية االعيان" 1

   2 الحنيفات: قروض بال فوائد للزراعة المائية 2

ط لمزاولة اع 3 خيص شر    4 مال النقل العام باستخدام التطبيقات الذكيةالتر

4   
   4  "مطاعم سياحية" تطالب بتنظيم قطاع االراجيل وعدم االغالق التعسف 

5   
ر
؟/ د فهد الفانك -االكتفاء الذات    20 متر

   21 الصفدي: توصيات اللجنة حول الموازنة ستكون ملزمة للحكومة وتراجع دوريا 6

  ألرب  ع هيئات مستقلة وانشاؤه 7
 
   21  ا ال يعد تفريخا لمؤسسات جديدةمصدر:" الطاقة والمعادن" خلف قانوت

8   
 
ين الثات كات المسجلة بنهاية تشر    21  تراجع رساميل الشر

   21 %1,1مبيعات "الكهرباء الوطنية" من الطاقة ترتفع  9

 نهاية الشهر الحال   8رمان يتوقع التخليص عىل نحو  10
   22  االف مركبة حتر

   22 بإقرار القانون المنظم لقطاع االسكان  العمري يدعو لإلشاع 11

   

   (17756) صحيفة الدستور

   2 ماليين فرنك سويسري 5اتفاقية لتنفيذ مشاريع مائية بقيمة  1

   2  ية واالستثمارية"مالية األعيان" تناقش السياسات النقد 2

   5  يرد مشروع قانون تنظيم هيئة قطاع الطاقة والمعادن"النواب"  3

   5 "قانونية النواب" تناقش مشروع حماية المستهلك 4

   9  ني الموازنة والوحدات الحكومية"مالية النواب" تواصل مناقشة مشروعي قانو 5

   21  ية للنقل توقع محضرا لتسهيل النقل والتجارةاللجنة االردنية المصر 6

   21 وفواكه وردت للسوق امسطن خضار  2198 7

   21  المستهلك" تطالب باعادة النظر في آلية تسعير التعرفة الكهربائية الشهرية" 8

   21  "برايت االردن" المملكة تحافظ على مستوياتها في السياحة العالجية 9

   22  اتفاقية تعاون مع التلفزيون االردنيهيئة االستثمار توقع  10

   22 موازنة موجهة بنتائج االداء تؤدي الى حكومة موجهة بناتج االداء 11

   

   (3524) صحيفة السبيل

   3 "طاقة النواب": اجتماع سري حول استيراد الغاز اإلسرائيلي 1

   3 بإعادة النظر في آلية تسعير التعرفة الكهربائية الشهرية"المستهلك" تطالب  2

   4 العمري يدعو إلى اإلسراع بإقرار القانون المنظم لقطاع اإلسكان 3

   5 نصف مليار دينار موازنة مقدرة ألمانة عمان وتوقعات بإقرارها اليوم 4

   7 ضبط وإتالف طن ونصف الطن من مواد التجميل منتهية الصالحية 5

   

   (4172) صحيفة األنباط

و أنفاق بعمان 1    6 مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إنشاء متر

  األردن 2
 
   13 ورشة عمل توعوية حول تطبيق قانون المنافسة ف

   13 يدعو لإلشاع بإقرار القانون المنظم لقطاع االسكانالعمري  3
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   ( 4449) صحيفة الغد

د" لعامي    1    1ب   "تجارة عمان" تتلفر موافقة حكومية بتمديد إعفاء مركبات ال  "هايتر

   1ب  خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية% نسبة تمويل 41 2

ائب عىل االتصاالت قبل نهاية الرب  ع األول من  3    1ب  2017الجبور: نتائج دراسة أثر الض 

   2ب   "الصناعة" و"الطاقة" تتأهبان الستقبال المنخفض الجوي 4

  الجامع 5
 
   2ب   ة األهليةمبادرة "تطوير األعمال" تركز عىل قصص نجاح الشباب ف

اء: اإلصالح يبدأ بإعادة النظر بقانون الدخل ومعالجة التهرب 6    3ب   ختر

   

   (3899) صحيفة الديار

   3 ( مليون متر مكعب مخزون السدود138) 1

   3 تعاون اعالم  بي   االستثمار والتلفزيون 2

وع لتوفت  فرص عمل بالمزار الجنوتر   3    4 مشر

4  :  
   4 األردن وجهة سياحية مفضلة للخليجيي    مسؤول بحريت 

   5 مليون دينار الفاتورة الشهرية لرواتب الضمان التقاعدية 70الروابدة:  5

   

The Jordan Times (12520)                                                                                                                        Page  
  

2 ‘Gov’t seeking Turkish investments in Jordan Valley’ 1   

3 Housing developers say by-law on building codes ‘unjust’ 2   

3 Kazakh president scheduled to visit Jordan to give ‘new momentum’ to bilateral 

cooperation 
3 

  

3 SSC spends JD70.7m per month on pensions — Rawabdeh  4   

3 Budget focuses on addressing tax evasion — Malhas 5   

3 Jordan, Palestine discuss transport cooperation 6   

10 QAIA receives over 488,000 passengers in November 7   
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