
 

 

 

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 14/3/2016نين االث

 الصفحة                                                                                                                                  (16549)  صحيفة الرأي

 29 الرئيس اإليطالي يمنح وسام الفارس إلى مراد 1

 27 "% لـ "المقبل3.7% العام الحالي و 3.2النقد يتوقع نمو االقتصاد األردني  2

 27 %80خطة لتخفيض صافي الدين العام إلى  3

 28 مصانع في المنطقة الحرة بسبب المعابر البرية 4رمان: إغالق  4

 28 أبو قورة: حقل الريشة واعد في إنتاج الغاز 5

 29 عمان تحتضن اجتماعات المفوضية العالمية لحوكمة اإلنترنت 6

 52 %20% وانخفاض البيض 30حمودة: ارتفاع أسعار الدجاج  7

 52 حدادين: ارتفاع صادرات الخضار والفواكه إلى دول الخليج العربي 8

 52 "المركزي" يطلب من البنوك اعتماد بيانات مالية مصدقة للعمالء 9

 

 (17475) صحيفة الدستور

 22  الرئيس االيطالي يمنح " وسام الفارس" الى عيسى حيدر مراد 1

 1  دينار االرتفاع على طن حديد التسليح محليا 90 2

 3  مجلس " وكالء السياحة" يقرر تقديم استقالته وعدم اجراء االنتخابات غدا 3

 21 ع منتجات غذائية في واليات أمريكيةمصانع اردنيه توقع وكاالت حصرية لتوزي 4

 21  % منذ بداية العام9مبيعات الشقق ترتفع  5

 22  تبدأ بدعوة الشركات لالنضمام لبرنامج تسريع نمو المشاريع االقتصادية" تطوير المشاريع"  6

 22 %(11.4انخفاض القيمة الكلية لصادرات غرفة صناعه إربد بنسبة ) 7

 

 (4167)  صحيفة الغد

 3ب  الرئيس اإليطالي يمنح وسام "الفارس" إلى عيسى حيدر مراد 1

 5أ  "المياه" تمضي بخطة عشرية لخفض خسائر القطاع المالية 2

 6أ  شركات عالمية للعمل بمشاريع طاقة الرياح 5الحكومة تضيف  3

 11أ  % من أصحاب الشاحنات غادروا القطاع بسبب الحدود المغلقة مع سورية والعراق15الداود:  4

 1ب  علي تدعو الشركات المصدرة لاللتزام باالشتراطات المصرية الجديدة 5

 2ب  العواملة: العالمة التجارية تعزز فرص تسويق المنتجات محلياً وخارجياً  6

 2ب  تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة وسط وفرة المعروض 7

 2ب  قرب عيد األم ينشط قطاعات تجارية 8
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