
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 15/3/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16908) صحيفة الرأي

ن واللحوم 1    2 وزير الصناعة: ال زيادة عىل أسعار الجميد والطحي 

   24 ما وراء المبادرات المرصفية/ د. فهد الفانك 2

   25 2025بحلول  %47,4أكسفورد: األردن يستهدف تخفيض الدين العام اىل  3

ي االردن 4
ن
ي يناقش سبل تعزيز منعة االقتصاد ف    25 بنك االستثمار االوروب 

   25 " الجاري19عواد: تعديل أسعار واضافة اصناف جديدة للمطاعم الشعبية " 5

ي السوق المحىلي « 5يورو »بدء بيع ديزل  6
ن
   25 ف

 عىل تداعيات األوضاع اإلقليمية عىل األردن 7
ً
 أوروبيا

ً
   26 الفاخوري يطلع مسؤوال

   48  مليون طن للسوق الهندية العام الحاىلي 2,5" الفوسفات" تتعاقد لتوريد  8

   

   (17834) تورصحيفة الدس

ونية 1 ي الوصول اىل الحكومة االلكبر
ن
رات للمماطلة ف    1  الملك : ال مب 

ية 2    1  وزير الداخلية : لن يتم إيقاف ترخيص المركبات لغايات تحصيل األموال االمب 

   1  حزيران المقبل 15وقف العمل ببطاقة " االحوال" العادية  3

اد بها لصالح الغب  اجراءات  4    21  للحد من ممارسات تأجب  بطاقة المستورد أو االستب 

   

   (3590) صحيفة السبيل

ي " 1
ن من تقاضن    3 مبالغ ماليةالسياحة" تحذر األدالء السياحيي 

   4 مليون دينار خالل شهرين 462"السياحة": ازدياد الدخل السياحي  2

   5 2017العقبة االقتصادية" تعلن برنامج المنح والبعثات لعام " 3

اء ومستثمرون يشيدون بقانون الملكية العقارية الجديد 4    6 خب 

ي  2.7% 5
ن
ن لشهر كانون الثاب ن الصناعيي     7 2017ارتفاع أسعار المنتجي 

   

   (9424) صحيفة األنباط

   13  مليون دينار حجم القروض الزراعية للعام الحاىلي  12 1

   

   ( 4526) صحيفة الغد

ي نهاية الشهر 1
ن
كة صندوق االستثمار وافتتاح المكتب الدائم لمجلس األعمال السعودي األردب    1ب   إعالن شر

ي قوي وربطه بالدوالر يخدم االقتصادعوض: الدينار اال 2
ن
   1ب   ردب

   2ب   ألمانيا تؤكد دعم األردن لمواجهة األعباء االقتصادية واالجتماعية 3

خيص 5توجه لفرض  4    3ب   دنانب  رسوم عىل فحص المركبات عند البر

   

   (3965) صحيفة الديار

ي النقل العمومي  1
ات ايجابية لحل مشكلة سائقر    3 مؤشر

   4 عطاءات جديدة لمشاري    ع مائية بإربد 2
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ي دينار لتمويل مشاري    ع انتاجية بعجلون 3
ن
   5 مليوب

يعية لقوننة أوضاع العمالة 4    13 الحكومة تنجز تعديالت تشر
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1 King sets deadline for Cabinet to complete ‘paperless gov’t’ scheme  1   

2 Planning minister, German official talk response to refugee crisis 2   

2 Manufacturing diversification key to boosting export revenues — study 3   

3 Labour Ministry implements automation of services 4   
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