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 21/12/2016ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                  (16823)  صحيفة الرأي

   30  شركات تستكمل اجراءات التصدير الى اوروبا 6القضاة:  1

   4 "مالية" النواب تطالب بتفعيل تشريعات تجذب االستثمار 2

   4 2017مليون دينار لسنة  60الشياب: خفض موازنة " الصحة"  3

   4 "القانونية النيابية" تناقش "حماية المستهلك" 4

   10 عناب: مستمرون بدعم السياحة 5

   10 مذكرتا تعاون مع "التقاعد" الفلسطينية لالستفادة من خبرات "الضمان" 6

   29 العراقي مطلع العام -وقع االعالن عن بدء تنفيذ انبوب النفط االردنيت 7

   29  انخفاض فاتورة الطاقة بنهاية تشرين االول بسبب النفط والديزل والفيول أويل 8

   29  عالميا على مؤشر المخاطر 115األمم المتحدة: المملكة بالمرتبة  9

   29  الجاري 31انتهاء االعفاء من الغرامات الضربية  10

   30 ت يحول دون اعادة تصدير االسطوانات الهندية الى دول غير "المنشأ"مصدر: قانون المواصفا 11

   31  سنوات 5مليار دوالر اميركي خالل  8,6فاخوري: التكلفة المباشرة لالزمة السورية على االردن بلغت  12

   

   (17749) صحيفة الدستور

   23  شركات استكملت اجراءات التصدير الى اوروبا 6القضاة :  1

   6  % من الالجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات83 2

   21  وفقا لتقرير البنك الدولي 2015مليارات دوالر حجم التحويالت المالية للمملكة عام  5 3

   21  مليار ين ياباني 30قرض ياباني ميسر لألردن ميسر حوالي  4

   22 2016" الدستور" تنشر مسودة نظام العمل المرن لسنه  5

   22  ابو حلتم: االسبوع االردني في نيروبي حقق اهدافا فاقت التوقعات 6

   22  شركه اردنية تبرم اتفاقيات تصدير الى قطر 40 7

   

   (3518) صحيفة السبيل

   5 خبراء يبحثون إصدار شهادات مشتركة للواردات والصادرات الغذائية 1

   5 "المستهلك" تطالب بتصنيف لشركات التأمين والمستشفيات الخاصة 2

   6 الحكومة تقر إجراء تسعيرة شهرية للفاتورة الكهربائية بداية العام المقبل 3

   7 ارتفاع طفيف على متوسط أسعار "برنت" الشهر الجاري 4

   7 "مالية النواب" تواصل مناقشة الموازنة مع وزارات ومؤسسات حكومية 5

   

   (4164) صحيفة األنباط

   13 اوروبا الى التصدير اجراءات تستكمل شركات 6: القضاة 1

   12 تفاهم مذكرة توقعان" الفلسطينية التقاعد هيئة" و" الضمان مؤسسة" 2

   12  االنتهاء على قارب الضريبية الغرامات اعفاء قرار 3

   13  الماضي العام خالل لألردن المالية التحويالت حجم دوالر مليارات خمسة 4

   

   ( 4444) صحيفة الغد

   2ب   أوروبا الى التصدير اجراءات استكملت شركات 6: القضاة 1
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   1ب  األردن في المغامرة سياحة من" االسرائيليين" منع 2

   1ب   أشهر 10 في%28 تتراجع ومشتقاته النفط مستوردات فاتورة 3

   1ب   إيرادات نسبة أعلى تحقق االتصاالت تنظيم هيئة 4

   3ب   الدولية المحاسبة معايير تطبيق في الخاص القطاع دور أهمية يؤكد ملحس 5

   3ب  ايجابيا منحى تأخذ باتت السياحي القطاع أوضاع: عناب 6

   

   (3893) صحيفة الديار

   9 ألوروبا التصدير اجراءات استكملت شركات 6 1

   5 والموازنة المستهلك حماية مناقشة 2
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10 Six companies meet Jordanian-EU deal requirements — Qudah 1   

1 EU, Jordan sign new deal, agree on ‘partnership priorities’ 2   

3 ‘Largest logistics city in Jordan to open in Aqaba on January 30’ 3   
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