
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/12/2016ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                                  (16814)  صحيفة الرأي

   4 "زراعة االعيان" تبحث قضايا االستيراد والعمالة... االثنين 1

   4 "االقتصاد النيابية" تقر مواد بـ "مؤقت االوراق المالية" 2

   4 ابو غنيمة: القطاع الزراعي يعاني من االهمال 3

   7 مديرة "الضمان" ال موعد محددا لتطبيق التامين الصحي 4

   7 السفير المصري: عالقاتنا مع االردن نموذجية 5

   16 شهرا 11مليون دينار صادرات شرق عمان في  296 6

   17  ار الودائع لدى البنوك في تشرين االولمليار دين 32,85 7

   17 مليون دينار تسهيالت "المركزي" وتنمية القرى" و االقراض الزراعي" بتشرين االول 313 8

   

   (17740) صحيفة الدستور

   6 البورصات" إلى الضعف "النواب" يرفع غرامة مخالفة قانون "تنظيم 1

   7 رشة العمل الخاصة بتقييم قطاع اإلسكانوزير األشغال يفتتح و 2

   8 لجنة نيابية تقر مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 3

   10 "الصناعة والتجارة" توقع وثيقة مشروع إنشاء مراكز دعم االبتكار والتكنولوجيا 4

   10 ن األسواق الهامة للمنتجات األردنيةالور: السوق الكيني م 5

   11 تثمارات القطرية في األردنمليار دوالر حجم االس 1,6 6

   

   (3510) صحيفة السبيل

   3 تبدأ باستقبال طلبات االستثمار في المطار"األردنية للمناطق الحرة"  1

   4 تجار رأس العين يغلقون محالهم احتجاجا على مخالفات السير للزبائن 2

   4 مليون دوالر 250الفاخوري يوقع على اتفاقية قرض بقيمة  3

   

    (4433) صحيفة الغد

   3  القطاع الزراعي يلوح بالتصعيد احتجاجا على وقف استقدام العمالة 1

   8 جاهزيتها للمنخفض الجويالقطاعات االستهالكية تعلن  2

   8  شهرا 11% في 0.9التضخم ينخفض  3

   8  ارتفاع صافي االستثمار االجنبي في بورصة عمان 4

   

   (3885) صحيفة الديار

   4 توقعات بتراجع عائدات السياحة العالجية 1

   9 قرض ميسر لألردن من البنك الدولي 2

   9 ملتقى اقتصادي أردني .قطري بالدوحة اليوم 3

   12 ماليين دينار حجم التداول في البورصة 5,5 4

   12 إتمام تسجيل أسهم الزيادة برأس مال شركة وادي الشتا لإلستثمارات السياحية 5

   12 شهرا   11مليون دينار صادرات شرق عمان في  296 6

   13 انيا الصعبصناعة السيارات األكثر تضررا  من خروج بريط 7

   14 .. سنة كالحة لقطاع التجزئة البريطاني2016 8
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1 Jordan secures WB soft loan to optimise water, energy management 1   

2 Agricultural sector representatives give ultimatum to gov’t over decisions on labour, 

refrigerated trucks 

2 
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