
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/1/2017حد األ
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16835)  الرأي
  

   12 2016ارتفاع اجمالي المساعدات الحكومية المقبوضة بالرب  ع الثالث بالعام  1

ين االول مليا 15 2 ي الدين الداخلي للحكومة بنهاية تشر
 
   17 2016ر دينار صاف

ي يشهد طلبا قويا مع نهاية العام 3
 
   12  رصافون: الدينار االردن

   

   (17760) صحيفة الدستور

يبة المسقفات 1    1  االمانه : ال موظفي   ميدانيي   لتحصيل رص 

ين ) اوكتان  2    1  قرشا للكاز والسوالر 60( و95دينار ل  ) اوكتان  1.1قرشا للتنكة و  80( 90زيادة بن  

ان سيئان لالقتصاد العالمي  00 2017 3    6 خنر جيد وخنر

   

   (3527) صحيفة السبيل

   3 "الزراعة" تطلب إعادة تصدير شحنة القمح اإلرسائيلية "غن  الصالحة" 1

   3 يستقبلون العام الجديد بارتفاعات متتالية لألسعار والخدمات األردنيون 2

   4 "األمانة": ليس لدينا كوادر ميدانية لتحصيل المسقفات 3

   

   (4177) صحيفة األنباط

   4 الجغبن  يؤكد اهمية السوق الجزائرية للصادرات الصناعية األردنية 1

   12 انخفاض عل أسعار السجاد والموكيت بالسوق المحلية 2

   12 مليون دينار قرض إعادة تمويل لبنك المؤسسة العربية المرصفية 20 3

   

   ( 4453) صحيفة الغد

   5  "حد األجور" ونظم الضمان والتقاعد وسوق العمل... ملفات ترحل للعام المقبل 1

ي  25ضبط مدير عام الحراج:  2
   6  اعتداء عل الغابات العام الماض 

ي خالل أسابيع 3 ي البنك العرنر
 
اء حصة الحريري ف    9  مصادر: صفقة رسر

ي خالل أسبوعي   وفد اق 4
   9  تصادي يزور العراق برئاسة الملق 

   

   (3902) صحيفة الديار

ي الطفيلة 1
 
   2 اتفاقية لتنفيذ شبكات مياه ف

   

The Jordan Times (12523)                                                                                                                        Page  
  

- ‘Aqaba received 532,000 tourists in first 10 months of 2016’ 1   

- Amman flea market offers cheap alternatives to low-income families 2   

- Gov’t raises fuel prices by over 6% 3   

- Agriculture minister inspects Bseira dam, development projects 4   
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