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 11/12/2016حد اال
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16814)  الرأي
  

اتيجية تنشيط السياحة 1    6 المصادقة عىل استر

يبة عىل المكاتب السياحية 2 ي يطالب النواب برفض الضر
ر
   16 المسلمان

   20  مليون دوالر قرض ميرس من البنك الدولي  250 3

ي  4
ر
   30 عودة طروحات التوريق/ عصام قضمان

ي عربيا عىل مؤشر الحرية االقتصادية 5
ر
   31 االردن يسجل الثان

ي  25,5"المصفاة": تعبئة  6
ر
لي ف

ر    31 شهرا 11 مليون اسطوانة غاز متر

ي مجال الرعاية الصحية"برايت االردن": المملكة تحتل المركز الخام 7
ر
   31 س عالميا ف

ي  8
ر
ي عند ثالث اعىل مستوى لها ف

ر
ين الثان    31 2016شيكات "عدم كفاية الرصيد" بترسر

   32 2014عام مليار دينار الذمم المدينة المستحقة لـ " الدخل والمبيعات" لنهاية ال 2,2 9

ي والعمالت االجنبي 32,6 10
ر
   32 2015ة عام اجمالي ودائع البنوك بالدينار االردن

ي االتجاه الصحيح 11
ر
ائب خطوة ف    32 تخفيض الرسوم الجمركية والضر

ي االردن 12
ر
كات ف    33 ندوة حول" مناخ حوكمة الرسر

كات ريادية وتؤكد دعم المشاريــــع الناشئة 13 ي ممثىلي شر
   60 شويكة تلتقر

   

   (17739) ورصحيفة الدست

ي المملكة 1
ر
ي تعزيز قطاعات الطاقة والتعليم ف

ر
   21 مساهمة فاعلة لقروض البنك الدولي ف

ر دينار رؤوس ا 109 2 كات خالل ماليي  ي مراقبة الرسر
ر
   22 شهور 10ألموال المسجلة ف

ي  3
ر
ي بتعزيز التعاون مع قطاع الخدمات األردن

   22 الور: اهتمام كينر

ي األسواق المحلية 4
ر
ر ألسعار المالبس ف    23 مواطنون ل"الدستور": ارتفاع غت  متر

: تبسيط قواعد  5 فع حجم الصادرات الوطنية إل األسواق األوروبية الشمالي    23 المنشأ ست 

   

   (3509) صحيفة السبيل

كات ريادية وتؤكد دعم المشاريــــع الناشئة 1 ي ممثىلي شر
   4 وزيرة االتصاالت تلتقر

ي المملكةفريز:  2
ر
   5 ضمان الودائع تعد احد أركان شبكة الحماية المضفية ف

   7 ارتفاع أسعار الخضار بسبب الصقيع وتراجع المساحات المزروعة 3

   

   (4155) صحيفة األنباط

ة مع "مافيات" استقدام العمالة الوافدة 1 ي مواجهة مباشر
ر
   5 وزارة العمل ف

ي  2
ر
كي  –وزير الدولة للشؤون االقتصادية يفتتح ملتقر األعمال األردن

   13 التر

ر األردن ومض 3    13 بحث عالقات التعاون االقتصادي والتجاري بي 

   15 رفع نسبة اقتطاع الضمان بدءا من العام المقبل 4

   15 تجارة األردن تبحث سبل تنمية العالقات التجارية مع طاجيكستان 5
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   ( 4432) صحيفة الغد

ات لرح 1    أ4 الت العمرة"األوقاف": لم نبلغ رسميا بإلغاء رسوم التأشت 

كية لألردن منتصف الشهر 470توقع تحويل  2    1ب مليون دوالر مساعدات امت 

   1ب مليون دينار "موازنة التخطيط" المقدرة 185.6 3

اء: مخرجات التعليم واسس التوظيف من اسباب انخفاض انتاجية العامل 4    1ب  ختر

ك مع االردن 3السعودية ستضخ السمرين:  5    2ب مليارات دوالر بصندوق االستثمارات المشتر

   

   (38842) صحيفة الديار

   3 ألف دينار عىل مساجد المدينة 450العقبة الخاصة تنفق  1

اف األوزون 2 ر    4 منحة لألردن للتخلص من استتر

   

The Jordan Times (12506)                                                                                                                        Page  
  

1 Belgium’s trade relations with Jordan stand to benefit from relaxed rules of origin — 

ambassador 
1 

  

3 Salary deductions for SSC subscriptions to rise by January 2017 2   

3 ‘$3.5m grant to fund second phase of environmental strategy’ 3   

3 ICT minister says gov’t seeks to support entrepreneurs 4   

10 Jordanian, Turkish businesspeople explore investment opportunities  5   

10 Jordan, Egypt discuss economic cooperation 6   
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