
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/11/2016الخميس 
   الصفحة                                                                                                                                  (16776)  صحيفة الرأي

   2  مليون يورو دعم الماني لقطاع المياه 160 1

   2 بحث التعاون الزراعي مع كازاخستان ورومانيا 2

   11 بلتاجي: عمان بوابة األردن السياحية 3

   11 دولة لترويج المنتجات السياحية االردنية حول العالم 21 4

   22 عجز الموازنة/ د. فهد الفانك 5

   22 البنوك تربح دون منغصات/ عصام قضماني 6

   23 التملكمعايير لمنح االستثناءات للمستثمر االجنبي من القيود على نسبة  4 7

   23 سنوات 5% ارتفاع قيمة قروض االفراد السكنية في 85 8

   44 ارتفاع صافي االستثمار االجنبي في بورصة عمان 9

   44 تحذر من زيت زيتون مغشوش يروج له في السوق المحلي"جوبيا"  10

   

   (17701) صحيفة الدستور

   1  : الواسطة والمحسوبية التحدي االكبر أمام مكافحة الفسادالعالف  1

   3  االردن ينضم لمبادرة دوليه للتحول الى الدفع االلكتروني 2

   8  " أشهر9" مخالفة على المؤسسات التجارية خالل " 11866" االمانه" تحرر "  3

   22 مليار دينار حجم التداول في سوق العقار في المملكة 5.891 

   

   ( 4394) صحيفة الغد

   7أ   والوضع االقتصادي والمناهج ملفات ساخنة قابلة لالنفجار تحت قبة البرلمان"الغاز"  1

   8أ   "الغذاء والدواء": وعي المستهلك ضروري لمحاربة تجارة المواد منتهية الصالحية 2

   9أ   وداي األردن: أزمة نقص العمالة الوافدة تفاقم أوضاع القطاع الزراعي 3

   1ب   تفعيل نظام رهن األموال عير المنقولة 4

   1ب  دوالر تالحق صغار مستهلكي الكهرباء 55فرضية الـ  5

   1ب   تعلن آلية احتساب أسعار الكهرباء من المصادر المتجددة"الطاقة والمعادن"  6

   1ب   انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو يهددان العمالة األردنية في السعودية 7

   2ب  تجار يشكون تهريب ألبسة " المناطق المؤهلة" للسوق المحلية 8

   2ب  مليون دينار االحتياطات االلزامية والفائضة لدى المركزي 2948 9

   3ب   كيف نشجع الصادرات الوطنية/ جمال الحمصي 10
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3 ICT investment matchmaking event opens Monday 1   

3 Public-private partnership seeks to raise awareness of thyroid diseases 2   

4 ‘With low sales, rising costs some garment traders mull closing shop’ 3   

4 ‘64.6% of female guest workers in Jordan are domestic helpers’ 4   
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