
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 18/3/2017السبت 
   الصفحة                                                                                                                                 (16911) صحيفة الرأي

   15  يرفع أسعار الفائدة لتعزيز متانة االستقرار النقدي "المركزي"  1

2  
 
ي بغداد .. غدا

 
 برئاسة القضاة اجتماعات اللجنة االردنية العراقية ف

 من الرسوم الجمركية ومعبر طريبيلالمباحثات تتناول السلع األ
ي ستعف 

 ردنية الت 

15 
  

ي  ٣٦تقرير:  3
 
   15  ٢٠١٦مليار دوالر إجمالي التجارة الخارجية األردنية ف

ي الخارج  4
 
   28 * %5٢,8وزارة التجارة الصينية: تراجع االستثمارات ف

ين عىل رفض الحماية التجارية 5 ي مجموعة العشر
 
   28 * ال اتفاق بعد ف

كية 6 ات سلبية متوقعة عىل اقتصادات الخليج بعد رفع الفائدة األمبر    28 * تأثبر

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17837) صحيفة الدستور

ي المملكة 1
 
   1  " المركزي": رفع اسعار الفائدة يزيد متانه االستقرار النقدي ف

   1  مجلس ادارة جديدة لبورصة عمان 3

ي  4 ة العمل التنموي واالقتصادي العربر    5  أبو حمور يدعو لتعزيز مسبر

   5  تطلق تطبيقا ذكيا لالستعالم عن الفواتبر   " كهرباء اربد" 5

   

   (3592) صحيفة السبيل

   2 مباحثات أردنية أذرية لتعزيز العالقات الثنائية 1

   3 % خالل الشهرين الماضيير   ٣5تحسن صادرات الخراف البلدية  2

   

   (4252) صحيفة األنباط

ي تخفيضات إنتاج أوبك 1
 
   13 النفط ينخفض مع استمرار الشكوك ف

ي  2
 
   13 أسبوع مع هبوط الدوالر ٣الذهب يستقر ويتجه ألول مكسب أسبوعي ف

   

   ( 4529) صحيفة الغد

   7 ألف جهاز تكييف ١٦تزوير العالمة التجارية والمنشأ لـ  1

كيون ثانيا 2  زيادة لألردن واألمبر
   7  السعوديون األكبر

   

   (3967) صحيفة الديار

   2 الفايز: اللجوء السوري زاد من أزمة األردن اإلقتصادية 1

2  
 
   3 رفع أسعار الفائدة غدا

ي فوائد النفط الرخيص 3
   4 اإلقتصاد العالمي ينتظر جت 

   4 العقيدة اإلقتصادية الجامدة تهدد منطقة اليورو 4
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1 Central bank raises interest rates again 1   

1 All set for building oil shale-fired power plant 2   

1 Economic reforms not restricted to taxes, customs - PM 3   

3 US’ OPIC invests further $600 million in Jordan, $1 billion in total 4   
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