
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 15/11/2016الثالثاء 
   الصفحة                                                                                                                                  (16788)  صحيفة الرأي

   1 لجنة لمراجعة شروط االستيراد 1

   3 مذكرة تفاهم بين "الزراعة" وجمعية التمور 2

   4 الف تنكة زيت زيتون مغشوش 20السمعان: ضبط  3

   25 %2,4"األسكوا" تتوقع ان يسجل الناتج المحلي االجمالي الحقيقي نموا  4

   25 الف طن قمح صلد 50االردن يطرح مناقصة لشراء  5

   25 2017نصف مليار دينار قروض متوقعة لـ "الكهرباء الوطنية" و"المياه" بالنصف االول من  6

   25 اشهر 3النفط قرب ادنى مستوياته في  7

   26 النقد الدولي": االردن حقق نجاحا كبيرا في التعامل مع الصدمات االقتصادية السلبية" 8

   48 مليون دينار ارباح شركات التأمين للربع الثالث من العام 26,7 9

   

   (17712) صحيفة الدستور

   1  العقبة –اتفاق اردني عراقي على تفعيل مشروع أنبوب البصرة  1

   1  : االردن نجح في التعامل مع التحديات الخارجيةالنقد الدولي  2

   4  يفتتح فندق " عمان روتانا"  الملقي 00مندوبا عن الملك 3

   6  " النواب" يشكل لجانه ويتجه اليوم النتخاب رؤسائها ومقرريها 4

   7  اقتصاديون : استحواذ صندوق الضمان على حصة "االسالمي للتنمية" في البوتاس صفقة رابحه 5

   

   (3487) صحيفة السبيل

   4 قوى سياسية وشعبية ترفض توجهات وضع ضريبة مبيعات على السلع األساسية 1

   4 الحياري: استراتيجية الطاقة والمعادن بنيت على ضمان خدمات آمنة ومستقرة 2

   5 األردنية للمناطق الحرة" تعكف على حل تحديات المستثمرينالكساسبة: " 3

   

   (4129) صحيفة األنباط

   2 ة الوطنية لتنمية الموارد البشريةالملك والملكة يرعيان ويحضران اطالق االستراتيجي 1

   3 الملقي: مشاريع التشغيل الذاتي للتشغيل وليس للتوظيف أو التربح 2

   4 الزراعة تبحث قضايا تجار المواد الغذائية 3

   

   

   ( 4406) صحيفة الغد

   1ب   يدعو لزيادة الرسوم الجمركية أو التخلص من اإلعفاءات"صندوق النقد"  1

   1ب  2020-2017مباحثات مع االتحاد األوروبي لبرمجة مساعدات األردن  2

   3ب   مليون دوالر 280حمارنة: حجم االستثمار في فندق عمان روتانا يصل الى  3

   3ب   اتحاد رجال األعمال العرب يشارك في اجتماعات العمل العربي المشترك 4

   

   (3862) صحيفة الديار

   2 منحة إلقامة مشاريع سياحية بالكرك 1

   9 رئيساً لمجلس أمناء منتدى الفكر اإلقتصادي والديمقراطي األردنيالحاليقة  2
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1 JIACC chief says agency seeks ‘revolution’ in fight against graft 1   

2 Self-employment programme is about empowering youth, not making profit — PM 2   

3 Committee to revise food import requirements 3   

10 Jordan's tourism, hospitality sectors have great potential — Rotana CEO 4   

 

http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/jiacc-chief-says-agency-seeks-revolution%E2%80%99-fight-against-graft
http://www.jordantimes.com/news/local/self-employment-programme-about-empowering-youth-not-making-profit-%E2%80%94-pm
http://www.jordantimes.com/news/local/committee-revise-food-import-requirements
http://www.jordantimes.com/news/business/jordans-tourism-hospitality-sectors-have-great-potential-%E2%80%94-rotana-ceo

