
 

   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 16/11/2016ربعاء األ
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16789)  الرأي
  

 الملك يفتتح مؤتمر الخدمات الطبية 1
3   

.. تجاوزت "بالجملة" 2 ن  االعفاء الجمركي للمعاقي 
10   

ي مرص منذ  70حجز  3
ن
   12  يوما  15شاحنة اردنية ف

ي البادية 4
ن
ي القويرة.. تعزيز للتنمية وتوسيع رقعة االستثمار ف

ن
 المناطق التنموية ف

13   

ن  5 ن غت  المؤمني  كي  ن للمشتر  "الضمان" يسىع لتطبيق نظام التأمي 
13   

ة والمتوسطةتوفت  بيئة تمكينية للمشاري    ع ال 6  صغت 
18   

ي المبيعات والجمارك/د. فهد الفانك 7
ن
 اخطاء وشيكة ف

26   

 مصدر: سيناريوهات امام الحكومة لزيادة االيرادات العام المقبل دون المساس بالسلع االساسية 8
27   

ي  9
ن
 شهرا 33شيكات "عدم كفاية الرصيد" بأعىل مستوى لها ف

27   

ي بورصة عمان 6,3 10
ن
 مليار دينار ملكية العرب ف

27   

 % لنهاية ايلول7,7تراجع مساحات االبنية المرخصة  11
27   

 النويس: افتتاح "روتانا عمان" يعكس بيئة االردن الجاذبة لالستثمارات 12
28   

ي تقدم اعفاءات وتسهيالت  13  لمشغىلي انماط النقلهيئة تنظيم النقل التر
28   

 نقيب مقاولي االنشاءات: آلية لتنظيم مشاري    ع الطاقة المتجددة 14
29   

نت 16 كة اردنية تزود سوق العراق المالي بأنظمة تداول عتر االنتر
 شر

29   

   

   (17712) صحيفة الدستور

 شهرا 11ألعىل مستوى خالل  الدوالر يواصل ارتفاعه 1
1   

ن نسبة  3 ن الزراعيي     21 %3تراجع اسعار المنتجي 

ن االردن وكينيا منتصف الشهر المقبل 4  توقيع اتفاقية اطارية بي 
22   

 شهرا 11ألعىل مستوى خالل  الدوالر يواصل ارتفاعه 5
1   

   

   (3488) صحيفة السبيل

ي موازنة  1
ن
 سلعة غذائية أساسية 91إيرادات رفع  2017الحكومة ترصد ف

3   

ي المحافظات 2
ن
خيص األبنية المخالفة ف  تسهيالت لتر

5   

 اللوزي: أوصينا برفع أجور النقل العام وننتظر موافقة مجلس الهيئة 3
6   

اد الدواجن من عدة دول أوروبية بينها " إشائيل" " الزراعة" 4  تعلق استت 
7   

   

   (4130) صحيفة األنباط

ي تخفيض نسبة الفقر  1
ن
   12 %6الروابدة: الضمان االجتماعي ساهم ف

 البيطار يناشد الحكومة عدم المساس باإلعفاءات الممنوحة لقطاع "تكنولوجيا المعلومات" 2
12   

وي     3  ج الصناعات الدوائية األردنيةمذكرة تفاهم لتر
12   
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   ( 4407) صحيفة الغد

ي والسياسي واالقتصاديحماد يبحث ومسؤول   1
 كندي التعاون األمنن

   6أ 

 B1"موديز" تثبت تصنيف المملكة عند  2
   1ب 

كم"مليون دينار فواتت  مسد 347 3  دة عتر "أي فواتت 
   1ب 

 "التاكسي األصفر" يعتصم احتجاجا عىل عدم تلبية مطالبه 4
   2ب 

ياتها بالصناعات الوطنية"صناعة األردن"  5    2ب   تثمن قرار الحكومة تمديد حرص مشتر

امها بخفض األسعار 6 ن    2ب   المطاعم الشعبية أمام تحدي ضمان الجودة بعد التر

   2ب   عناب: األردن جاهز الستقبال االستثمار 7

ن لالستفادة من "قواعد المنشأ األوروبي 8 ن االقتصاديي   ة "المحروق: منتدى للملحقي 
   3ب 

   

   (3863) صحيفة الديار

   9 أسعار السندات المتقلبة تعكس حالة المستثمرين الذهنية 1

ي البورصة 12,5 2
ن
   9 مليون دينار حجم التداول ف

شادية جديدة ألسعار الحديد 3 ة استر    9 نشر
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1 IMF commends Jordan’s economic resilience but points to major flaws  1   

2 Hajj, umra companies referred to prosecutor over irregularities  2   

3 Jordan, Kenya hold talks on trade cooperation  3   
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