
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 13/3/2017االثنين 
   الصفحة                                                                                                                                 (16906) صحيفة الرأي

"١اقتطاع  1 كات لصالح "االبتكار والبحث العلمي    6 ٪ من أرباح الشر

   6 * "تضامن": نظام العمل المرن يزيد مشاركة النساء االقتصادية  2

   22 خطورة المديونية األجنبية/ د.فهد الفانك 3

ي  4
 
   22 تصنيف وكالة موديز لالقتصاد/ عصام قضمان

ي لألردن :ستاندرد آند بورز  5
 
ي وموديز  -BBالتصنيف االئتمان    23 مستقر1B سلب 

ي إل   "النقد الدولي "يخفض توقعاته 6
 
   23  ٪ للعام الحالي  ٢٫٥لنمو االقتصاد األردن

ي يبحث مع كبار المسؤولي    7 كبنك االستثمار األورون     24 * مجاالت التعاون المشتر

ي  %١0ارتفاع موجودات البنوك من العمالت األجنبية  8
 
   24 ٢0١6ف

اكة القطرية الجديدة مع البنك الدولي لألعوام 9    25 ٢0٢٢-٢0١7  وزير التخطيط يبحث إطار الشر

ي القطاع الصناعي  10
 
   25 مذكرة تفاهم لتنظيم العمالة ف

   44 ألف شقة مباعة لنهاية شباط 3,٥ 11

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي        

   (17832) صحيفة الدستور

   1  حل المجالس البلدية و " أمانه عمان" وتشكيل لجان مؤقته إلداراتها 1

   1  دفعه أول من إجراءات تحفت   االقتصاد 2

   4  مليون دينار ٢٢٥رئيس الوزراء يرع إطالق البنك المركزي لمبادرات اقتصادية بقيمة  3

ي بنسبة  4
   21 %4٫6ارتفاع معدل التضخم خالل شباط الماض 

ي  5
وع قانون البناء الوطب     21  " جمعية مستثمري االسكان" تطالب بأعاده النظر بمشر

   

   (3588) صحيفة السبيل

   5 المواصفات" تضبط ألعاب أطفال تحوي مواد خطرة وتحيل مستوردها للقضاء" 1

   7 تحديات القطاع وزير الصناعة يجتمع بممثلي "األلبسة" اليوم لبحث 2

   7 حظر عبور النفايات عت  الحدود إال بموافقة "البيئة" مسبقا 3

   

   (7424) صحيفة األنباط

   2 اقتصاديون: استهالك المواطن اصبح يقترص عل األساسيات 1

ي "اوبر" و "كريم"  2
 
   4 غت  مرخصتي   وعملهما غت  قانون

ي ورشة عمل إلعداد منتج سياحي يليق بها عالميا 3
 
   9 العقبة ف

   

   ( 4524) صحيفة الغد

   1ب   الجمارك العراقية االسبوع المقبل  اعالن السلع المعفاة من 1

ي لألردن واتفاقية برنامج  2    3ب  مليون يورو ٢34دولة أخرى بقيمة  ١٢أورون 

   

   (3963) صحيفة الديار

اع 1    2 النواب يقر قانوني   لتنظيم براءات االختر
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10 CPI rises by 4.6% in February 7   
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