
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 14/12/2016ربعاء األ
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16817)  الرأي
  

ي االغوار لم تتم زراعتها 35 1
   8  % من اراض 

   8  % نسبة التهرب من الشمول16"الضمان" 2

ي  3
 
   17 كينيا.. عتبة يضعها الملك بيد القطاع الخاص لعبور القارة السوداء/ عصام قضمان

يبة عىل السياحة /د. فهد الفانك 4    26 الض 

ي  5
 
يبة/ عصام قضمان    26 اكثر من مجرد ض 

   27  % نسبة الصادرات االردنية ألمريكا من الناتج المحىلي 3,7ستاندرد آند بورز:  6

يعات للرقابة عىل الصادرات والشحن العابر بالعقبة 7    28  خليفات: اصدار تشر

   30 وتدعو لعدم التهافتارتفاع الطلب عىل الخث   والمحروقات و"الصناعة" تؤكد وفرة السلع  8

   

   (17742) صحيفة الدستور

ي بارك بالزا  1
 
   21  الصويفية" السبت المقبل –العي   مراد يفتتح " مول السيارات السياحية ف

2 "    1  ملحس: لن نرفع الدعم عن " الخث  

ي كينيا 3
 
ي ف

 
ي يفتتح االسبوع االردن

 
   1  العنان

ي لم تزرع لنقص العماله الوافدة35مزارعون :  4
   1  % من االراض 

" يصدر ورقه تحليلية ع 5 ي
 
اتيجيات االردن وع قانون الموازنه العامه" منتدى االسثر    22  ن مشر

   

   (3512) صحيفة السبيل

ي  0,9"اإلحصاءات العامة"  1
 
 األوىل 11% انخفاض معدل التضخم ف

ً
   6 شهرا

فع األسعار عىل الفقراء 2    6 "النقابات العمالية المستقلة" تطالب "النواب" برد الموازنة العامة ألنها سثر

انية سلطة المياه 1751تقرير ديوان المحاسبة:  3 ي مث  
 
اكم ف    7 مليون دينار عجز مثر

   

   (4158) صحيفة األنباط

اكة" ينعكس عىل النمو االقتصادي والتخفيف عىل الموازنة 1    13 وزير المالية: تشجيع اقامة مشاري    ع "شر

   13 دعو لعدم التهافت عىل الخث   والسلع الغذائيةالشماىلي ي 2

ة 3    13 "المستهلك" تدعو لقانون مساءلة طبية يحافظ عىل مكانة األردن المتمث  

ي الظروف الجوية السائدة" 4
 
   13 االستهالكية العسكرية" تواصل تقديم خدماتها ف

   

   ( 4435) صحيفة الغد

   1ب   ردنية" تعلن خطة طوارئ و "توزي    ع الكهرباء" تستعد للمنخفض"الكهرباء األ 1

   1ب   "المركزي" يصدر تعليمات جديدة للبنوك عن اختبارات األوضاع الضاغطة 2

   1ب   فريز: السيولة الالزمة للسوق الماىلي موجودة لكنها بحاجة إىل مؤسسات قادرة 3

ي  471الفاخوري:  4
 
م بها االردن ف    2ب  2016مليون يورو المساعدات األلمانية الملثر 

   2ب  %9أسعار المنتجي   الصناعيي   تنخفض  5

   2ب   المجاىلي يكشف عن فشل مفاوضات التسوية المالية مع الكردي 6
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   (3887) صحيفة الديار

ي السوق القطرية 1
 
يحة واسعة من المستهلكي   ف    9 السلع األردنية تستقطب شر

ة 2    9 المستهلك تدعو لقانون مساءلة طبية يحافظ عىل مكانة األردن المتمث  

   10 رجال أعمال قطريون يشيدون بالعالقات مع األردن ويثنون عىل تطور صناعاته 3

ي البورصة 4,8 4
 
   10 ماليي   حجم التداول ف

ي الكابالت  5    10 والمالبس بدول أغاديراجتماع يبحث الحد من العوائق التجارية لمنتج 

   

The Jordan Times (12509)                                                                                                                        Page  
  

1 Jordan businesses establish strong foothold in Kenya market 1   

1 Germany’s assistance to Jordan reaches all-time high 2   

2 Agricultural sector representatives still meeting with authorities over demands 3   

2 ‘JD180m earmarked for wheat, fodder subsidies for 2017’ 4   

3 Public sector employees must serve people efficiently, Shweikeh says  5   

10 World Bank Group supports Jordan’s investment efforts  6   
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