
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/12/2016خميس ال
   الصفحة                                                                                                                                  (16804)  صحيفة الرأي

   3 تمديد اعفاء تسجيل الشقق وتخفيض رسوم المركبات لعمر محدد 1

   6 عناب: قوانين وانظمة المنظومة السياحية تحتاج الى تقيم 2

   7  القطاع الزراعي.. اغالق المعابر السورية والعراقية ليست المشكلة الوحيدة 3

   12 وزير المالية: برنامج لإلصالح المالي والهيكلي وفقا لألوليات الوطنية 4

   24  تخفيض اسعار المحروقات وتثبيت الغاز 5

   44 القواسمي يطالب بتشديد الرقابة على البيع اإللكتروني وادراجه تحت مظلة "الصناعة والتجارة" 6

   

   (17729) صحيفة الدستور

   1  دينارا 30دينار والخلوي  100مخالفة المواكب تصل الى  1  

   1  االردن الرابع عربيا في تقرير تمكين التجارة العالمية 2

   1  النواب يستمع لخطاب الموازنه ويحيل مشروعي قانونيها الى لجنته المالية 3

   21 %38االستجابة لالزمه السورية الفاخوري : نسبة تمويل خطة  4

   22  الهناندة : االردن مركز لتكنولوجيا المعلومات ومصدر للعنصر البشري للحلول التكنولوجية 5

   

   (3501) سبيلصحيفة ال

   3  مليون يورو قروض فرنسية لألردن 132 1

   4 دخل القومي خالل العام الماضي% نسبة مساهمة السياحة في ال11 2

   

   (4143) صحيفة األنباط

   9 االمانة تقرر تمديد الدوام في دائرة التحصيل ومراكز التخمين 1

   9 تراجع المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات في العروة الخمسينية 2

   

   ( 4422) صحيفة الغد

   7أ  من رسوم التسجيل لعام آخر 2م 150تمديد إعفاء الشقق بمساحة ال تزيد على  1

   2ب  النواب"سائقو التاكسي يجددون اعتصامهم أمام " 2

   3ب  مليون يورو قروض ميسرة لألردن من "الوكالة الفرنسية" 132 3

   3ب   لخطة االستجابة لالزمة السورية% نسبة التمويل المتوقعة 45 4

   

   (3876) صحيفة الديار

   9  ماليين دينار حجم التداول في البورصة 10,4 1

   9  الذهب يواجه ضغوطاً بسبب قوة الدوالر 2

   9 الجالية األردنية في السعودية تبدي اهتماما بسندات االدخار الموجهة لألفراد 3

   8  % وسط توقعات بخفض كبير في انتاج أوبك8النفط يقفز  4
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1 Government presents draft budget law to Parliament  1   

1 Government extends property fee exemption 2   

2 Cabinet approves memo on Japanese loan 3   

2 Jordan maintains 45th spot on ‘Enabling Trade Index’ 4   

3 Gov’t lowers fuel prices by around 3% 5   
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