
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 10/11/2016خميس ال
   الصفحة                                                                                                                                  (16783)  صحيفة الرأي

   40 "تجارة عمان" تثمن استجابة اصحاب تأجير السيارات السياحية لالنتقال 1

   4 "جمعية متقاعدي الضمان" تطالب شمول منتسبيها بالتأمين الصحي 2

   21 لناقالت الطحين المدعوموزير الصناعة: تتبع الكتروني  3

   21 االف مركبة الداخلة والمصدرة من "حرة الزرقاء" 10 4

   21 مشاركون: االردن يملك بنية تحتية متطورة تؤهله التحول القتصاد رقمي 5

   23  الفاخوري: البينات االحصائية الدقيقة جزء اساسي من الثروة الوطنية 6

   40  خبير: سوق عمان يرتفع اثر نتائج االنتخابات االميركية 7

   

   (17708) صحيفة الدستور

   21  " تجارة عمان" تثمن استجابة اصحاب تأجير السيارات السياحية لالنتقال 1

   1  السماح باستيراد طابعات االبعاد الثالثية 2

   2  دوالرا للبرميل 55الملقي : لن نرفع تسعيرة الكهرباء إذا بقي النفط دون  3

   5  الملك يرعى افتتاح منتدى االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات للشرق االوسط وشمال افريقيا 4

   21  مستثمري االسكان" تطال الحكومة تجديد االعفاءات لقطاع االسكانجمعية "  5

   22  صناعيون : نقص العمالة يهدد الصناعة الوطنية 6

   22  " جمعية المستشفيات" : اضطرابات المنطقة وخطر االرهاب وراء تراجع السياحة العالجية 7

   22  سوم الجمركية يتنافى مع سياسة التجارة العادلةالجغبير : تخفيض الر 8

   

   ( 4401) صحيفة الغد

    2أ   المتخصص بغرفة تجارة عمانتخريج طلبة الدبلوم المهني  1

   6أ   "الخدمات والمهن" تطالب بتحسين أوضاع العاملين بالمطاعم والحلويات 2

   1ب   اتفاقيات ومبادرات 10المنتدى سيشهد اليوم ابرام واطالق  3

   2ب  دينار 26.75ليصل الى  21تقلبات حادة في اسعار الذهب وعيار  4

   3ب   لن يكون سهال على اقتصاد االردن 2017"النقد الدولي" العام  5

   3ب   الفاخوري: البيانات االحصائية جزء من الثروة الوطنية 6

   

The Jordan Times 

(12479)                                                                                                                        Page  

  

1 ICT initiative designed to create 150,000 jobs in 9 years 1   

1 Officials, activists act swiftly to rescue ‘abused foreign labourers’ 2   

4 IMF briefed on difficulties facing medical tourism sector 3   
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