
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/3/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16901) صحيفة الرأي

   2 وزير العمل يبحث سبل استقطاب عمالة اردنية لإلمارات 1

  اتفاقي 2
 
   22 ات التجارة الحرة ليست مقدسة/ عصام قضمان

اء: االرقام غبر  3   اقتصاديون وخبر
ار باالقتصاد الوطن     23 الصحيحة تضليل للراي العام واض 

   24  القضاة: حريصون عىل دعم وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها  4

  القطاع الصناع   5
 
   24  مستثمرون يطالبون بمراجعة سياسة العمالة ف

  المفرق منذ بداية العام 12منح  6
 
   24 بطاقة مستورد لتجار ف

   26 بنهاية شباط %5انخفاض قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد  7

  عمان " 8
 
  االردن" يعقد ف

 
   26  " الجاري22مؤتمر "يور ومون

9  
 
كاء االردن تجاريا كا والصير  أهم شر    26 أمبر

   26 صناعة تبحث تعزيز التعاون االقتصادي مع فيجر   10

   

   (17827) صحيفة الدستور

" و" السوري"فتح  1  
 
  افريقيا مع انحسار " العراف

 
   1 أسواق جديدة ف

ك  يتفقان عىل إنشاء خط بحري لزياد 2
ة الب     2  ة صادرات وواردات البلدينرئيس الوزراء ونظبر

   21  مليار دوالر االحتياطيات االجنبية لدى " المركزي" 13 3

  االردن... مكانك ش 4
 
   25  المشاركة االقتصادية للمرأه ف

   25  اسما تجاريا سيتم شطبها ما لم توفق أوضاعها خالل اسبوع 356 5

   

   (3584) صحيفة السبيل

   2 هفوة/ جمال الشواهير   1

   3 لميامطار الملكة علياء الدول  يحرز المركز األول إقليميا والثالث عا 2

  شارع الوكاالت بسبب الخسائر 3
 
   6 تجار يغلقون محالتهم ف

  البورصة 4
 
  المرتبة األول بحجم االستثمارات ف

 
   7 السعودية تحجز مكان لبنان ف

   

   (4242) صحيفة األنباط

  مجاالت العمل 1
 
  تعزيز التعاون ف

 
ه االماران    3  وزير العمل يبحث مع نظبر

  أمريكا 2
 
  يعادل المكتشف ف

 
  األردن

   14  خببر اقتصادي: الصخر الزين 

   14  المقاولير  تشيد بإجراءات وزارة العمل لتنظيم العمالة الوافدة  نقابة 3

   

   ( 4519) صحيفة الغد

  ترتفع ودائع القطاع  1
 
  شهر 116المرصف

 
   1ب   مليون دينار ف

كم"  2    1ب   ضعفا 16ارتفاع المدفوعات عبر "أي فواتبر

كاء األردن تجارياأمريكا والصير   3    2ب   أهم شر

   2ب   تراجع إشعال السيارات السياحية 4
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   3ب   للذكور %58.7مقابل  %13.2المشاركة االقتصادية لإلناث تصل ال االحصاءات:  5

   

   (3959) صحيفة الديار

ول" مهم للحفاظ عىل اإلستثمار 1    7 قموه:"تعديل اتفاقية الكرك للبب 
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1 Jordan offers Turkey special zones for investment 1   

1 Foreign reserves up to around $13b in 2016 2   

2 QAIA wins first place in region, third worldwide among airports in its size category 3   

3 Jordan marks women’s day with advancing struggle for gender equality 4   

4 Central bank reports rise in e-payments  5   

4 Jordan can reduce agricultural water use by a third, research finds 6   
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