
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 19/12/2016ثنين اال
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16822)  الرأي
  

   11  افتتاح تجمع لمكاتب تأجير السيارات السياحية 1

ي ا 2
   4  لنقل الضابطة العدلية"خدمات االعيان" ترص عىل منح موظف 

ي يطالب الحكومة التدخل إلنقاذ قطاع المطاعم 3
 
   4 المسلمان

ي مدن المملكة 4
 
   6  الحنفيات: معرض دائم للمنتجات الزراعية ف

ي  5
 
ي النقل/ عصام قضمان

   28 الضابطة العدلية لموظف 

   29  "البوتاس العربية" و "سينوكيم الصينية" توقعان اتفاقية لتنظيم تصدير البوتاس للصير   6

ي المنخفض االخير  55.3العالوين:  7
 
   29 ألف طن الكميات "المباعة" من المشتقات النفطية ف

ي  20االونكتاد:  8
   29  مليار دوالر فاتورة المستوردات السلعية االردنية العام الماض 

ي عام 3احتياطات المملكة من الذهب تنقص  9
 
   29  أطنان ف

يبة المبيعات عىل االلبسة 10    30  القواسمي يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية وض 

ي الغرب 11
 
ق االوسط يعتقدن بأنهن يتمتعن بنفس مستوى المساواة ف ي الشر

 
   30  ثلثا النساء العامالت ف

   31 ماليون: رفع "المركزي" ألسعار الفائدة عىل الدينار يهدف للحفاظ عىل االستقرار النقدي 12

ي المنطقة بجوار ميناء العقبة 13
 
ي ف

وع لوجسب  " أكير مشر ي    56  "مدينة المثلث الذهبر

   

   (17747) صحيفة الدستور

ي االردن والمنطقة 1
 
   25  عيىس مراد يفتتح أكير تجمع لمكاتب تأجير السيارات السياحية ف

يبة" تدعو لالستفادة من قرار اعفاء الغرامات قبل نهاية العام 2    21  " الرص 

اكه حقيقية مع  3 ي يؤكد وجود شر
   21  الحكومةالكباريب 

   22  رجال اعمال يدعون لتعزيز التعاون االقتصادي بير  االردن وسلطنه عمان 4

اكه تجارية بير  الدول العربية والهندرئيس اتحاد الغرف العر  5    22  بية يدعو لشر

   

   (3516) صحيفة السبيل

ي المملكة 1
 
   7 افتتاح أكير تجمع لمكاتب تأجير السيارات السياحية ف

   

   (4163) صحيفة األنباط

   15 مليون يورو مساعدات أوروبية 50مليون يورو قروض ميشة لألمانة و  50 1

يبة عىل األردنيير  المسافرين 2    15 "حماية المستهلك" تستهجن النية لفرض ض 

   

   ( 4437) صحيفة الغد

ي المملكة 1
 
   3ب  افتتاح أكير تجمع لمكاتب تأجير المركبات السياحية ف

   2ب  اعالن دورات تدريبية/ غرفة تجارة عمان 2

ي من  31"االحصاءات": استحداث  3
 
ي النصف الثان

 
   1ب  2015ألف فرصة عمل ف

   1ب  للفئات األشد فقرا تقرير دولي يوضي برفع أسعار الكهرباء وتوجيه الدعم 4

يبة" عىل سفر االردنيير   5 م اصدار توصية للحكومة إللغاء "الرص     2ب  "السياحة النيابية: تعي  

ي  1.395 6
 
   3ب   أشهر 10مليار دينار القروض الممنوحة من البنوك ف
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   (3891) صحيفة الديار

ة بانتاج الطاقة الشمسية بالهاشمية 1    4 تجربة متمير 

   5 حمالت تفتيش عىل العمالة المخالفة 2

   

The Jordan Times (12513)                                                                                                                        Page  
  

2 Cabinet reduces vehicle ownership transfer fees 1   

2 ‘Public healthcare services to Syrian refugees costing Jordan JD271m annually’ 2   

2 Fariz reappointed as CBJ governor 3   

3 ‘31,000 jobs created in second half of 2015’ 4   

3 Forum to encourage partnerships between private, vocational sectors 5   

10 APC, Sinochem sign new three-year agreement 6   
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http://www.jordantimes.com/news/business/apc-sinochem-sign-new-three-year-agreement

