
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/12/2016خميس ال
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16825)  الرأي
  

   11  بحث تصدير االغنام للسوق الفلسطينية 1

ي البحوث التطبيقية الزراعية 2
 
   11  دعوة للتوسع ف

   29  مليون دينار العام المقبل 450"المالية" تفرغ من اعداد توصيات لزيادة االيرادات  3

اكة 4 ي يتبنيان أولويات الشر    29  األردن واالتحاد األوروب 

   29  ماليون: سوق عمان المالي افضل اداء خالل العام الحالي والمؤشر عند اعىل مستوياته 5

ي االردن 6
 
   29  القطارنة مديرا تنفيذيا لمشاري    ع "مصدر االماراتية" ف

   56  االردن ضمن قائمة الدول االفضل عىل مؤشر حقوق الملكية 7

ي  48,1"االحصاءات":  8
   56  الف فرصة عمل استحدت خالل العام الماض 

ي  9
 
وب يبة" تدعو الستخدام الدف االلكتر    56  "الض 

   

   (17750) صحيفة الدستور

ي ال االردن بقيمة  1
 
   21  مليون دوالر 542قرض ياباب

   21 بريطانيا: الصناعيون يطالبون باتفاقيات للتجارة الحرة بعد بريكست 2

   22  وصل حد االشباع بتحمل أعباء استضافة الالجئي   السوريي    وزير التخطيط: االردن 3

   22  الجميىلي يحذر من أثر توجه االستثمارات العربية لقطاعات الخدمات بدال من القطاعات االنتاجية 4

   

   (3519) صحيفة السبيل

": أدوات التمويل اإلسالمية فرصة لتنمية اقتصادات المنطقة 1 ي    12 "النقد العرب 

   

   (4165) صحيفة األنباط

كات استكملت إجراءات التصدير إل أوروبا 6القضاة:  1    13 شر

ر السياحة وإلغاء رحالت اجنبيه لألردن 2    4 حمدان: تض 

   5 "مالية النواب" تواصل مناقشة الموازنة مع وزارات ومؤسسات حكومية 3

م اتفاقيات تصدير  40 4 كة اردنيه تت     12 إل قطر شر

يبية قارب عىل االنتهاء 5    12 قرار إعفاء الغرامات الض 

ي خمسة مليارات دوالر حجم  6
   13 التحويالت المالية لألردن خالل العام الماض 

كات التأمي   والمستشفيات الخاصة 7    13 "المستهلك" تطالب بتصنيف لشر

   

   ( 4445) صحيفة الغد

ي يوافق عىل المساعدات المالية لألردن بقيمة  1 لمان االوروب     1ب  مليون يورو 747الت 

ي المالحظات عليه 2
   2ب   "البلديات" تنشر "نظام االبنية" لتلقر

ب من نصف مليار دينار 3 كم" تقتر    2ب   الفواتت  المسددة عت  "أي فواتت 

   2ب  ميغاواط اجمالي استطاعة مشاري    ع الطاقة المتجددة المتعاقد عليها 1350سيف:  4

ي عمان 5
 
ة التونسية ف    3 ب الطباع يكرم السفت 

ي االردن 6
 
   3ب   "مصدر االماراتية" تعي   القطرانة مديرا تنفيذيا لمشاريعها ف
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   (3894) صحيفة الديار

ي البورصة 5,9 1
 
   10 ماليي   دينار حجم التداول ف

   

The Jordan Times (12516)                                                                                                                        Page  
  

2 Project connects local communities of Basta, Beidha villages to their ‘rich heritage’    

3 Japan extends $254m soft loan to support Jordan’s budget 1   
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