
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 26/12/2016االثنين 
   الصفحة                                                                                                                              ( *16819)  صحيفة الرأي

   2 الضمان: سائقو الحافالت واآلليات الثقيلة مهن خطرة 1

ي  2
 
   20 د. فهد الفانك / 2017هل تنخفض المديونية ف

ي  3
 
هم/ عصام قضمان    20 اصدقاء االستثمار... ما اكثر

ي كانون االول وتوقعات بانعكاسه عىل المحروقات 17"برنت" يرتفع عالميا  4
 
   21 %4% ف

ي الستثناء الصادرات االردنية من الرسوم الجمركية 5
 
   21 مصدر: توجه عراف

نت 6    21 األردن السابع عربيا بمتوسط رسعة االنث 

   *الروابط اإللكترونية للعناوين اإلخبارية أعاله غير متوفرة بسبب تعطل الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

   (17754) صحيفة الدستور

ويد "الشمال"بـ "اتفاقية لجر مياه وادي ا 1    6 سنويا 3" مليون م45لعرب لث  

ي وجه االستثمارات المحلية واالجنبيةحماد يؤكد ازالة العق 2
 
   8 بات ف

   21 2017هة االزمة العالمية لنهاية "المركزي" يمدد العمل باجراءات مواج 3

د 4    21 مدير الجمارك لـ "الدستور": ال قرار حكوميا حت  االن بشان اعفاءات سيارات الهايثر

   21  % نسبة تراجع الطلب عىل مختلف اصناف السلع الغذائية الشهرية12تجار لـ "الدستور"  5

   22 مليون ورو 40الردن بقيمة منحتان اوروبيتان ل 6

   22 شهرا 11% خالل 4ة عمان تراجع صادات غرفة صناع 7

   

   (3522) صحيفة السبيل

   4 نيابية إلدخال قمح إرسائيىلي غثر صالح لالستهالك إىل األردنوساطات  1

   

   (4170) صحيفة األنباط

ي كينيادعوة نيابية لمواصلة الجهود لتسهيل  1
 
   8 تواجد المنتجات األردنية ف

ي  2
 
" يقيم برنامج إعادة هيكلة رواتب وعالوات القطاع المدن    8 "االقتصادي واالجتماعي

   

   ( 4447) صحيفة الغد

كات متخصصة باستكشاف البوتاس 1    1ب   "الطاقة والمعادن" تطرح عطاء الستقطاب رسر

وعا استثماريا بجميع المحافظات 40"هيئة الستثمار" تستعد لطرح  2    1ب   مشر

ع: المملكة  3 ي التعامل مع األزمات االقتصادية واالجتماعيةالشر
 
ي مشكلة إدارة ف

 
   3ب   تعان

   3ب   ارتفاع الطلب عىل المحروقات والكهرباء 4

   

   (3897) صحيفة الديار

   4 %4تراجع صادرات غرفة صناعة عمان  1

" يقّيم برنامج اعادة هيكلة الرواتب 2    4 "اإلقتصادي واإلجتماعي
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2 Public-private sector cooperation can rejuvenate housing sector — association  1   
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2 30% of local travel agencies expected to close shop, turn online 2   

3 Amman named Islamic culture capital for 2017 3   

10 Investors’ confidence slightly down in September — index  4   
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