
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 29/12/2016خميس ال
   الصفحة                                                                                                                              (16832)  صحيفة الرأي

   2 مالية النواب" تطالب الحكومة بدعم "المواصفات والمقاييس"" 1

   2 * "مالية االعيان" تواصل مناقشة الموازنة 2

ي  3
ر

ائب/ عصام قضمان ي الضر
ر

   22 الحال ف

   23  احالة عطاءات حكومية "االقتصاد واالستثمار" النيابية توقف 4

ي  5
ر

   23 البنك الدولي يشيد بالتعديالت التنظيمية باألردن للدفع غير المضف

ي العام المقبل 6
ي اداء االقتصاد الوطنر

ر
اء االقتصاد يتوقعون تحسنا ف    23 خير

   24 ز االموال المنقولة وغير المنقولة.. ارباك وعائق لالستثمار/ اسعد القواسمي طريقة حج 7

" بنهاية ايلول9ارتفاع مستوردات االردن  8 ي    24 % من "االتحاد االورونر

ها 9    24  عازر: بورصة عمان تنفذ المراجعة الربعية الدورية لمؤشر

يات الحكومة من الدواء بالصناعة االردنية"صناعة عمان"  10    44  تثمن حض مشير

   *الرابط االلكتروني للخبر أعاله غير متوفر

   (17756) صحيفة الدستور

ات حيةشحنة القمح االشائيل 1    1 ية تحتوي حشر

   2  ولي العهد: المشاري    ع االستثمارية تعزز مكانة العقبة السياحية 2

يبة السيارات الهجينة لنهاية " 3    2 "2017تمديد العمل بقرار تخفيض ضر

   3  اعي مع تركيابحث التعاون بالمجال الزر  4

   3 "مليون دينار450الصفدي: ننتظر من الحكومة ردا خطيا عىل زيادة االيرادات ب "  5

   5 " مليون دينار موازنة االمانة" بال عجز"496" 6

   6 المضي: نظام االبنية الجديد ال يزيد الرسوم العادية وانما يرفع المخالفات 7

   6 "مالية النواب" تدعو ال دعم المواطن وتوجيه الدعم ال مستحقيه 8

   6  تصدير اول شحنة خضار للسوق الفلسطينية 9

   22 قل العام% لجميع وسائط الن10اللوزي: رفع اجور النقل العام بنسبة  10

ر السورينمل 2 11    22  يون دوالر منحة نقدية من الهند لدعم المجتمعات المستضيفة لالجئير

   22  سلعة 78% وثبات 22,2سلعة بنسبة  17ارتفاع اسعار  12

   

   (3525) صحيفة السبيل

ي المخالفات والتجاوزات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة 1
ر

اهة ومكافحة الفساد": تباشر التحقيق ع ر    3 "الير

ي البادية 66إنفاق  2
   3 مليون دوالر من "التعويضات البيئية" لتأهيل أراضر

   3 مليون دينار 5.5: بعنا شحنة القمح البولندي ب الصناعة ل "مالية النواب" 3

انية "أمانة عمان" بنصف مليار دينار وبال عجز 4 ر    5 إقرار مير

   

   (4173) صحيفة األنباط

ر "مجانية" العام المقبل 1    3 العمل: تصاري    ح العمل للسوريير

ي بقيمة  2    3 مليون يورو 45اتفاقيات تمويل ومنح من بنك االعمار األورونر

   5 % بداية العام المقبل 10رفع اجور النقل العام  3

يبة" تمدد دوام أمناء الصناديق اليوم 4    13 "الضر
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   ( 4450) صحيفة الغد

وع "تلفاريك عجلون" الشهر المقبل 1    1ب   ترجيح طرح عطاء تنفيذ مشر

   1ب   مليار دينار 5.4% وتالمس 57سندات وأذونات الخزينة ترتفع  2

ي االقتصاد خالل  3
ر

   1ب   غير كافية 2015اقتصاديون: فرص العمل المستحدثة ف

   2ب   أخرى 78سلعة واستقرار  17"حماية المستهلك" ارتفاع أسعار  4

ي  5
   2ب   للسياحةعناب: دور كبير للمجلس الوطنر

   3ب   "االتصاالت" و"انتاج" تعقدان جلسة حوارية لبحث فرص االستثمار 6

ر المملكة والبنك  7 ر غزالاتفاقية بير وع ناقل ضف صحي عير ي إلعادة اإلعمار لتمويل مشر    3ب   االورونر

   

   (3500) صحيفة الديار

ي للمملكة 15فريز:  1    3 مليار دوالر االحتياطي األجننر

   4 مليون دينار موازنة األمانة 469 2

   4 اتالف اسماك غير صالحة لالستهالك بإربد 3

ي  4    5 اتفاقيات تمويل ومنح من بنك اإلعمار األورونر

   

The Jordan Times (12521)                                                                                                                        Page  
  

1 Crown Prince urges more investments in Aqaba 1   

2 Public transport fares to be raised by 10% 2   

2 ‘Kingdom exports first shipment of vegetables to West Bank’ 3   

3 Cabinet approves implementing third phase of Aqaba port 4   

3 Jordan receives 45m euros in grants, loans to fund Ain Ghazal Wastewater Treatment 

Project 

5 
  

3 ‘49% of Jordan Response Plan now funded after $2m grant from India’ 6   

4 Cabinet extends deadline for replacing used vehicles with hybrids  7   
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