
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 27/12/2016ثالثاء ال
   الصفحة                                                                                                                              (16830)  صحيفة الرأي

   28  اعالن غرفة تجارة عمان/ للسادة اعضاء الهيئة العامة 1

ي "االوراق المالية" 2
 
   4 "االقتصاد النيابية" تقر موادا ف

   4 * مالية النواب" تطالب الحكومة بيان سبب وقف خدمة "فايبر "" 3

   26 ة/ د. فهد الفانكفرص العمل غبر كافي 4

ي  5
 
!/ عصام قضمان

ً
   26 مهال

ي السوق المحىلي نقيب  6
 
   27  الرصافير  يحذر من عمليات المضاربة عىل العمالت ف

   27 صناعة عمان تحذر من فرص رسوم جمركية عىل مدخالت االنتاج وربطها بالتصدير 7

ين 70االردن بالمرتبة  8    27 عالميا بسعر لبر البب  

   27  الثامن من الشهر المقبل اخر موعد العفاء الغرامات 9

   27 % االنخفاض بمستوردات االردن من الدول العربية بنهاية ايلول25 10

ي لتعزيز الصادرات الوطنيةصناعة عمان" " 11
ي افريقر

 
   52 تدرس اقامة مؤتمر اردن

   بسبب تعطل الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي غير متوفر*الرابط اإللكتروني للعنوان اإلخباري أعاله 

   (17755) صحيفة الدستور

   11  للسادة أعضاء الهيئة العامة  اعالن غرفة تجارة عمان/  1

   3  القائمة غبر المرخصة ال رفع لرسوم األبنية 2

يبة: الثامن من الشهر المقبل آخر موعد إلعفاء الغرامات 3    21  الرص 

   21  وزير الصناعة يؤكد رغبة األردن بتنشيط التعاون االقتصادي مع العراق 4

   21  مطالبة بعدم رفع تخمير  أسعار قطع غيار المركبات المستعملة 5

   21 %20ارتفاع طفيف عىل أسعار دجاج النتافات وبيض المائدة محليا بنسبة  6

ي أساسي لدعم التحول اىل االقتصاد الرقمي  7
   21  شويكة: برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطن 

ي بورصة عمان 8
 
   21  تراجع الرقم القياسي ألسعار االسهم ف

ي المملكةصناديق  9
 
اتيجيان لتعزيز االستثمار ف    21  االستثمار والصكوك خياران اسبر

   

   (3523) صحيفة السبيل

   2 األبعاد االقتصادية الرتفاع الدوالر األمريكي وأثاره عىل البلدان العربية 1

   3 المزارعون.. صيفهم فائض إنتاج يطيح باألسعار وشتاؤهم صقيع يهلك المحاصيل 2

   4 .. قرارات اقتصادية صعبة وأرقام هزيلة وتراجع عىل جميع المستويات2016 3

ي اإلقليم طاردتنا العام الحاىلي مواطنون: كوابيس الهموم االقتصادية وا 4
 
   5 ألحداث الدامية ف

   6 أكبر صعوبة عىل األردنيير   2017محللون وحزبيون: العام الحاىلي صعب و 5

   7 العام القادم LEDإنارة شوارع عمان بوحدات اإلنارة الموفرة للطاقة  6

   

   (4171) صحيفة األنباط

: السوق الكينية مهمة للصناعة الوطنية 1    9 الحمصي
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   ( 4448) صحيفة الغد

يعات تقديم  1    - منشأة سياحية 300يهدد ‘‘ األرجيلة‘‘مستثمرون: تضارب تشر

   - ترجيح زيادة أسعار المحروقات 2

ي مليون دينار لزي 50الحكومة ترصد  3
 
   - ‘‘الملكية‘‘ادة حصتها ف

ي  4
 
   - ‘‘االتصاالت ‘‘طرح عطاء لمراجعة السياسة العامة للحكومة ف

   

   (3898) صحيفة الديار

ي  1
 
   5 2016تحقيق رفاه المواطنير  جوهر اهتمامات الملك ف

   8 استغالل العاملير  سمة مالزمة لمراحل التحول الصناعي األوىل 2

   

The Jordan Times (12519)                                                                                                                        Page  
  

1 Amman, Baghdad move closer, with oil pipeline at centre stage 1   

2 Work on Wadi Al Arab water project starts to cover needs of northern region 2   

3 Transportation professions now considered ‘hazardous’, says SSC 3   

4 Government to buy local pharmaceutical products 4   
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