
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/11/2016  ربعاءاأل
   الصفحة                                                                                                                                  (16782)  صحيفة الرأي

   3 2017الشريدة: رؤية جديدة لالرتقاء ب "العقبة الخاصة" مطلع  1

   25 "استثمار الضمان" يستحوذ على كامل حصة "االسالمي للتنمية" في البوتاس 2

   25 عالميا بنسبة التسهيالت العقارية السكنيةاألردن بالمرتبة السابعة  3

   25 ديرانية يتوقع انخفاض اسعار صرف الجنيه لمستويات قياسية 4

   26 مقترحا إلصالح النظام الضريبي والجمركي في المملكة 18"النقد الدولي":  5

   26 مليار دينار صافي الدين العام لنهاية ايلول 24 6

   26 مليون دينار استثمارات جديدة لتطوير آليات العمل ومستعدون للشتاء 20الذنيبات:  7

   48 ماليين دينار مستوردات المملكة من قطع المركبات "المستعملة" 8 8

   

   (17707) صحيفة الدستور

   22 الدبلوم المهني المتخصصتخريج الفوج األول من طلبة  1

   1  الملقي يتعهد بتعاون غير مسبوق مع " النواب" 2

   1 لـ " النواب" واالسالميون يظفرون بموقع المساعد كتل تتقاسم المكتب الدائم 4 3

   1 %3.75عربيات : تخفيض نسبة المرابحة الخاصة بالوعاظ والخطباء الى  4

   7  الحنيفات : شاشات الكترونية داخل السوق المركزي تتضمن قائمة االسعار 5

   25  البوليفارد يتفرد باستقطاب الشركات العالمية 6

   

   ( 4400) صحيفة الغد

   1ب  شركات سورية الى "مكافحة الفساد" 6تحويل  1

   1ب   مليار دينار اجمالي الدين العام 26 2

   1ب   مليون دينار انخفاض عجز الموازنة مع المنح الخارجية 139 3

   2ب   "النقد الدولي" يشيد باحتياطي العمالت االجنبية للمملكة 4

   2ب   أصحاب شاحنات يعتصمون احتجاجا على تدهور أوضاعه 5

   2ب   "المستهلك" تطالب الحكومة بتثبيت أسعار الغاز والغاز والديزل 6

   3ب   ماليين دينار 103% لتالمس 9.5تعويضات تأمين المركبات ترتفع  7

   3ب   مليار دوالر 500الطعاني: قطاع الطاقة المتجددة العربي يحتاج  8

   3ب  الجمارك األردنية" األولى عربيا في "التجارة عبر الحدود"" 9
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(12478)                                                                                                                        Page  

  

1 IMF suggests strict measures to fix economy 1   

1 Public debt up to JD26b at Q3 end 2   

1 Social security fund acquires JD74m additional stake in Arab Potash Company 3   

2 ‘Medical tourism sector witnessed 40% drop in first nine months of 2016’ 4   

2 Entrepreneurs urged to stay ‘loyal’ to their projects 5   

4 ‘Switzerland, Jordan cooperating in construction sector’ 6   
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