
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/12/2016ربعاء األ
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16810)  الرأي
  

يبة الصفر عىل السلع االساسية 1    1 ال رفع لضر

ي الطاقة الشمسية 3
ي تبنر

ر
": دور ريادي لألردن بالمنطقة ف    27  "التمويل الدولي

ي المنازل50حمزة: خصم  4
ر
كيب نظم الطاقة المتجددة ف ر لتر    27  % للمواطني 

   52 النفط يهبط بفعل شكوك بشأن خفض االنتاج 5

ي  6,6 6
ر
ين الثان    29 مليار دينار حجم التداول العقاري لنهاية تشر

   

   (17735) صحيفة الدستور

   1 : لن نسمح ألي مستثمر التغول على حقوق العاملينالطراونة  1  

   1  الملقي : نتطلع الستقطاب الشركات األميركية لالستثمار في االردن 2

   1  السفير السعودي يوجه بتسهيل منح التأشيرات لرجال األعمال األردنيين 3

   1  % من الناتج اإلجمالي33.8انخفاض الدين العام الخارجي الى  4

   

   (3506) صحيفة السبيل

   3 "المستهلك": رفع الدعم عن المواد األساسية ينهي الطبقة الوسطى 1

   4 لصالح صندوق التنمية والتشغيل  مليون دينار قروض مستحقة وغير مسددة 27 2

   7 "الضمان" تطلق حزمة جديدة من الخدمات اإللكترونية بالتعاون مع "االتصاالت". 3

   

   ( 4428) صحيفة الغد

   5أ   نواب يطالبون بوقف التعدي عىل الحريات.. ويحذون من رفع األسعار 1

: القوة االقتصادية هي قدرة استخدام الموا 2 ي
ر
   5أ   رد المتاحة بفعاليةالعنان

3 " ي ي "العرن 
ر
اء حصتها ف    1ب  المضي يعلن عن اتفاق مع مجموعة الجريري لشر

   

   (3881) صحيفة الديار

ي  1 اتيج  وع استر : ناقل البحرين مشر ي
   2 الملقر

ي البورصة 3,6 2
ر
ر دينار حجم التداول ف    8 ماليي 

   10 المركزي يطلق خدمة الدفع بواسطة النقال 3

   

The Jordan Times (12503)                                                                                                                        Page  
  

1 Inspections on public expenditure save millions, Audit Bureau reports 1   

3 Mulki thanks US for support, says Jordan seeks to attract more investments 2   

10 Social Security Corporation launches new electronic services 3   
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