
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 71/3/4172االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (73831)  صحيفة الرأي

 03 بحث تعزيز العالقات االقتصادية األردنية السعودية 7

 1 توقف ترخيص طابق السطح" األمانة" 2

 1 توزيع أراض على سكان األغوار: النسور 0

 1 تغليظ العقوبات على غش األغذية 4

 2 النواب للمرة الثانية" مالية"تجتمع مع " صندوق النقد"بعثة  5

 22 خبراء يطالبون بتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني الستقطاب االستثمارات 6

 03 شركات تشارك في معرض الضيافة والصناعات الغذائية في بيروت 7

 03 وفد اقتصادي تركي يزور األردن نيسان المقبل 8

 01 توقف سوق عمان المالي عن تعزيز أداء االقتصاد األردني/ زياد الدباس  2

 01 دراسة توصي باصالح سوق العمل والحد من سطوة العمالة غير الرسمية 13

 06 جمعية وكالء السياحة والسفر ممثال وحيداً للقطاع: دربي 11

 06 ألف خاروف لألسواق الخليجية في شباط 21تصدير  12

 06 "األردنية للحرف التقليدية"الزريقي رئيسا لـ  10

 56 شبيب تدعو إلى االرتقاء بآلية النقل البحري بين العقبة ونويبع 14

 56 توقعات بتوسع كبير في سوق التوظيف في األردن خالل األشهر الثالثة المقبلة: استطالع 15

 

 (71111) صحيفة الدستور

 17 تمنع استيراد االجهزة الكهربائية غير الموفرة للطاقة اعتبارا من تموز" المواصفات" 1

 17 ميناء الغاز الطبيعي المسال مع خط الغاز العربيبحث الخطوات التنفيذية لربط  2

 17 أشهر 8مخزون المملكة االستراتيجي من القمح يكفي  0

 17 تبحث تفعيل التعاون مع الجمعية الدولية للضمان االجتماعي" الضمان" 4

 17 تعليمات جديدة لتنظيم إقامة السيارات السورية في المملكة 5

 18 األولوية للشركات والعمالة األردنية في مشروع بورتو البحر الميت": المناطق التنموية" 6

 18 "البوليفارد"ينضمان لمشروع " األسواق الحرة األردنية"و " األردنية األوروبية لألثاث" 7

 

 (5230) صحيفة العرب اليوم

 10 مليار دوالر 7334توقعات بتجاوز رصيد االحتياطات االجنبية في األردن  1

 10 في المنطقة تشل حركة البضائع االردنية بالشاحنات" التوترات األمنية" 2

 14 صندوق النقد والبنك الدوليين يتصدران قائمة مقرضي االردن  0

 14 الذهب يرتفع دينارا للغرام خالل اسبوع في االسواق المحلية 4

 14 المولدة للكهرباء على المباني الحكومية قريبا" الخاليا الشمسية"نظام  5
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  (3238)  صحيفة الغد

 71أ  مليون دينار من عوائد المحروقات على البلديات 731يقر توزيع " الوزراء" 1

 71أ  مليون دوالر 433الناصر يوقع اتفاقيات لتحسين شبكات المياه في الشمال بقيمة  2

 43أ  بالتصعيد للمطالبة بهيكلة الرواتبيلوحون " صناعة اربد"موظفو  0

 7ب  مليون دينار 731مديونية الحكومة لصالح شركات األدوية ترتفع إلى  4

 4ب  سياسات رفع األسعار فاقمت معدالت التضخم: خبراء \تحليل اقتصادي 5

 3ب  %72,0مؤشر البورصة ينخفض  6

 3ب  مليون دينار إلنشاء مدن صناعية في المحافظات 07: سحويل 7

 3ب  الحكومة العراقية تمنع الشاحنات األردنية من دخول بغداد 8

 3ب  في شهرين% 31الشيكات المرتجعة ترتفع  2

 8ب  731,خالل % 31صادرات األردن من محضرات الصيدلة ترتفع  13

 

The Jordan Times (11676)                                                                                                                        Page  

3 Gulf fund to cover water projects in Irbid, Ajloun, Jerash-Nasser  1 

8 Jordan, gate to one billion consumers  2 

10 ACC chief, Saudi envoy discuss cooperation, ways to boost trade  3 
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