
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 30/11/2016ربعاء األ
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16803)  الرأي
  

   13 استئناف منح االجازات للوافدين .. اليوم 1

   22 تبسيط قواعد المنشأ ضحك عىل الذقون/ د فهد الفانك 2

وعا رأسماليا لالعوام  595مليار دينار قيمة  1,3 3    24 2019-2017مشر

ي لمن ينط 4
ر
ون يبة" رابط الكتر    24 بق عليهم قرار اعفاء الغرامات"الضر

ي المؤتمر الدولي لالستثمار "تونس  5
ر
ي يشارك ف

ر
   44 "2020مندوبا عن الملك.. العنان

ر االردن ورومانيا 6    44 "جيبا" تبحث سبل تعزيز العالقات االقتصادية بي 

م استثمار  7 ر ر تعتر ي طاقة المياه والكهرباء 174الصي 
ر
   44 مليار دوالر ف

   

   (17728) صحيفة الدستور

ي : آن االوان لمعالجة حقيقية للقضايا الزراعية 1
   1 الملقر

ر  2 ورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة لالجئي 
   5  الملك يشدد عىل ضر

   22  باإلرساع بإصدار قرار لتخفيض رسوم نقل الملكيةمطالبة  3

كة –توقيع بروتوكول تأسيس الغرفة العربية  4 كية المشتر    23 التر

ر األكتر ابداعا 5    23 جمانه طالل ابو غزاله عىل قائمه النساء األربعي 

   

   (3500) صحيفة السبيل

   4 لعمل تعلق إصدار اإلجازات للعمال الوافدينوزارة ا 1

ية" 2 ي قطاع الوقف إل "األموال األمت 
ر
   4 إحالة مستثمرين ف

   5 اللوزي: توجهات لرفع السعة المقعدية لوسائط النقل العام 3

   

   ( 4421) صحيفة الغد

   1ب  %4ترجيح خفض أسعار المحروقات بنسب تصل ال  1

   1ب   انتهاء إعفاء الشقق اليوم 2

ي خطاب "الموازنة" أمام النواب اليوم 3
   3ب   وزير المالية يلقر

   3ب   مخالفات لمطاعم شعبية 305 4

ر  5 ي التوسع باإلنفاق وجباية من المواطني 
ر
اء: "الموازنة" استمرار ف    3ب   ختر

   3ب   مليون دينار االنفاق المقدر لـ "الطاقة الذرية" العام المقبل 11.7 6

   

   (3875) صحيفة الديار

   3 مليون دينار كلفة محطة تنقية جرش 26 1

   4 االمانة تولد الطاقة من الخاليا الشمسية 2

   5 ألف دينار مبيعات مهرجان الزيتون 75 3

وع استثماري 4    5 بلدية الرصيفة تدرس اقامة مشر

وعات مشغلة للعمالة 3,5 5 ر دينار لتمويل مشر    8 ماليي 

ي البورصة 15,4 6
ر
   8  مليون دينار حجم التداول ف
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