
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 27/11/2016حد األ
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16800)  الرأي
  

   8 ترقب مع تطبيق قانون االبنية الجديد بعد مضاعفة المخالفات المالية 1

ي لجسم الحاويات 2
   8  سواقون يطالبون توفير غطاء تأمين 

ي  3
 
   14  اعتماد كودات هندسية وادلة ارشادية ومواصفات فنية للمبان

   29  % الشهر المقبل4مصدر: ترجيح خفض اسعار المحروقات  4

   30  مصدر: وقف العمل بإعفاءات رسوم تسجيل الشقق اعتبارا من نهاية الشهر الحالي  5

   30 % من االرقام الوطنية عىل ملكيات المواطنير  86الصايغ: ادخال  6

ي ايلول 48 7
 
   30  مليار دينار موجودات البنوك االردنية ف

كة يرجح ان تحقق عائدا عىل االستثمار اعىل من  42دراسة:  8    31 %4,25شر

" ونمو االقساط المكتتبة  10,3 9    31 %4مليون دينار خسائر "االلزامي

اع اردنية و  82"الملكية الفكرية":  10 ي  88براءة اخير
   56 تصميما صناعيا فريدا العام الماض 

   56  رضا: اعادة تطوير مصنع الفحيص الحل االستثماري االمثل لجميع االطراف 11

   

   (17725) صحيفة الدستور

   22  "صناعة االردن" تعلن وثيقة الحوار بير  القطاعير  العام والخاص 1

   22 آالف يوميا 205الف اسطوانة ال  70من ارتفاع الطلب عىل الغاز  2

   

   (3497) صحيفة السبيل

اكة مع القطاع الحكومي  1
كات السياحة وتفعيل الشر    3 وكالء السياحة يطالبون بتعزيز استثمارات شر

ي  2  المستثمر المحىلي واألجنن 
   4 وزير الصناعة: ال تميير  بير 

اض  3    6 مليون دينار من البنك الدولي  40"األمانة" توقع اتفاقية اقير

   

   (4141) صحيفة األنباط

ي التقدير العقاري 1
 
   8 تجارة األردن تستضيف دورة ف

   8 "االستهالكية المدنية" توفر مستلزمات الشتاء بأسعار منافسة 2

: الغبار والرمال تضعف خاليا انتاج الكهرباء من الشمس بنسبة  3 ي
 
   8 %20الطعان

   

   ( 4418) صحيفة الغد

   7أ  %30العراق يفرض رسوما جمركية عىل البضائع األردنية تصل لـ  1

   1ب   موزعون يشتكون نقص عدد األسطوانات و"المصفاة" تؤكد العمل بكامل طاقتها 2

ذمة القطاع الصناعي وتهميشه 3    2ب  أبو الراغب: الحكومة تسىع ال شر

   

   (3872) صحيفة الديار

   5 المؤدي لـ خروج بريطانيا يخيم عىل اإلقتصادالظل  1

ي التقدير العقاري 2
 
   8 تجارة األردن تستضيف دورة ف
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1 ‘Jordan’s public sector largest worldwide in relative terms’ 1   

2 ‘Investment incentives offered equally to Jordanians, foreigners’ 2   

3 SMS message service to help landowners monitor their properties 3   

4 Lafarge plans for ‘urban hub’ in Fuheis still on hold — CEO 4   
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