
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 17/11/2016خميس ال
   الصفحة                                                                                                                                  (16790)  صحيفة الرأي

   11  الفايز يدعو الى زيادة االستثمارات الرومانية في المملكة 1

   27 مليون دينار وكلف االعفاءات والمتأخرات الضريبية 450الموازنة تتضمن ايرادات اضافية بقيمة  2

   27 مليون دينار دفعات "االتصاالت" عبر اي فواتيركم منذ بداية العام 9,8 3

   28 تراجع النشاط في ميناء العقبة بنهاية تشرين االول 4

   28 خطة استراتيجية لتطوير االقتصاد العربي منتصف كانون الثاني المقبل 5

   29 الحمود" تسهيالت جمركية لتشجيع االستثمار في المناطق التنموية 6

   30 وكالة الطاقة تتوقع نمو االنتاج الصخري االميركي اذا ارتفع النفط لستين دوالرا 7

   52 "المركزي" ينظم مؤتمرا لتعزيز الشمول المالي للمرأة العربية 8

   52 2017الرواشدة: االنتهاء من مشروع السعات التخزينية للمشتقات النفطية منتصف  9

   52 النفط يهبط بعد صعود قوي 10

   

   (17715) صحيفة الدستور

   22 غرفة تجارة عمان لرعايتها المعرض الصحي األردنيالخدمات الطبية تكرم  1

   8 "البلديات" و"المهندسين" تتفقان على تسهيالت لترخيص األبنية 3

   12 إطالق خطط التنمية االقتصادية وترويج الفرص االستثمارية في تسع بلديات 4

   21 التقليدي مهن خطرة. الضمان: العجان والخباز 5

   

   (3489) صحيفة السبيل

   3 "الزراعة": ال اتفاق مع أي جهة إلعدام صيصان الدواجن 1

   3 خطاب الملقي.. إجراءات اقتصادية صعبة وزيادة اإليرادات تمر عبر الضرائب 2

   

   (4131) صحيفة األنباط

   4 مختصون يدعون لتحويل موجات اللجوء لفرص تساعد على تحسين االقتصاد 1

   12 العناني يرعى توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفتي تجارة االردن ورومانيا 2

   13 بطاقة لمستثمرين من مختلف الجنسيات 880هيئة االستثمار تصدر  3

   

   ( 4408) صحيفة الغد

   3ب  "الخدمات الطبية" تكرم "غرفة تجارة عمان" 1

   1ب  بلومبيرغ" "الحكير" تشتري حصة الحريري في "العربي" 2

   1ب  بيان الثقة الحكومي متفائل وغير واقعيخبراء الجانب االقتصادي في  3

   2ب   "النقد الدولي" يحذر الحكومة من تخفيض الضريبة العامة على المبيعات دون تحوط 4

   3ب   الطباع: تراجع كبير في االستثمارات البينية العربية 5

   3ب  "تطوير األعمال" يشارك في مؤتمر "ريادة األعمال والهجرة" في جنيفا" 6

   

   (3864) صحيفة الديار

   10  ماليين دينار حجم التداول في البورصة 6,2 1

   10 تقرير لصندوق النقد حول المراجعة األولى لإلقتصاد الوطني 2
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1 King opens developmental projects in Madaba 1   

1 Romania sees immense potential to upgrade relations with Jordan 2   

2 ‘Germany second largest bilateral donor to Jordan after US’ 3   

3 Plans launched to boost development in nine municipalities 4   

4 ‘74% of Jordanians are health insured’ 5   

10 Jordan, Romania sign cooperation agreement 6   

 

http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/king-opens-developmental-projects-madaba
http://www.jordantimes.com/news/local/romania-sees-immense-potential-upgrade-relations-jordan
http://www.jordantimes.com/news/local/germany-second-largest-bilateral-donor-jordan-after-us%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/local/plans-launched-boost-development-nine-municipalities
http://www.jordantimes.com/news/local/74-jordanians-are-health-insured%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/business/jordan-romania-sign-cooperation-agreement

