
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 19/3/2017حد األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16912) صحيفة الرأي

ي المنطقة 1
 
   2  الفايز: االقتصاد أكبر التحديات واستقرار االردن عامل رئيسي ف

2 "    8 مذكرة تفاهم لتشغيل االردنيي   بي   "العمل" و"المقاولي  

3  
 
وات محليا    10 *  "الزارعة" تؤكد أهمية إنتاج بذور الخض 

   21 * أبو حماد نقيبا لتجار الخضار بالب  كية 4

/ د.فهد الفانك 5 اكة بي   القطاعي      28 الشر

ي  6
 
/ عصام قضمان ي

 
كات االستعالم االئتمان    28 شر

اكة االردنية السعودية األسبوع المقبل 7    29 إشهار الشر

ي العالم بـ مستوى المعيشة ١١٢عمان تتفوق عىل  8
 
   29 عاصمة ومدينة ف

اء وماليون: رفع "المركزي" أسعار  9    30 *الفائدة للمرة الثانية يدعم استقرار الدينارخبر

نامج الموجه 10    31 نحو النتائج للفرص االقتصادية بعثة البنك الدولي تبحث مع مسؤولي   حكوميي   "البر

ى يبحث بعمان سبل تعزيز التعاون 11 كات ألمانية كبر    31 * وفد شر

ف موارد الخزينة 12 اء: تضخم القطاع العام معضلة اقتصادية يستب      32 خبر

ي الروضة الصناعية ١١٠كريشان:  13
 
   32 ماليي   دوالر حجم االستثمار ف

اد من االردن 14 ي االستب 
 
كا.. األول ف    56 أمب 

   56 الكساسبة: االستثمارات بالمناطق الحرة العربية أبرز ركائز النمو االقتصادي 15

 ايجابيا وتفاؤال باجتماعات القمة العربية 16
 
   56 * بورصة عمان تدخل زخما

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي         

   (17838) صحيفة الدستور

اعات المدنية 1 ي حل الب  
 
اء يناقشون أهمية الوساطة ف    22  خبر

يبية منها  2    1  مليون غب  قابله للتحصيل 8٠٠مليارا دينار متأخرات ض 

   1  الشواربة : الهدف من اجراءات " األمانة" بشأن المركبات التسهيل عىل المواطني    3

ي المملكة 4
 
ي يدشن أول محطة لتحلية مياه البحر ف

   1  الملق 

ي وارتفاع العائدات بنسبة  5
 
   11 %١6.٢عناب : القطاع السياحي يمر بمرحلة التعاف

   21  ندوق الريادة" يدفع ترتيب االردن لألعىل" ص 6

ي القارة االفريقية 7
 
ي ف

 
   22  بدران : فرص واعدة للقطاع الخاص االردن

   

   (3593) صحيفة السبيل

اعات المدنية 1 ي حل الب  
 
اء يناقشون أهمية الوساطة ف    5 خبر

ي مراحل تأهيله النهائية وافتتاحه بعد القمة 2
 
   3 معبر "طريبيل" ف

كات ألماني 3 ى عىل جدوى االستثمار بالمملكةالور يطلع شر    3 ة كبر

ا جغرافيا أردنيا 4    5 منح لحوم األغنام العواسي عالمة تجارية ومؤشر

ي عام  ١.5صابر:  5 يبر
   6 ٢٠١6مليار دينار قيمة التهرب الض 

   6 الطاقة والمعادن": قرار تخفيض التعرفة الكهربائية للفنادق يعزز اقتصادياتها" 6

ي  9٠الزبن:  7
 
   6 % من المواصفات الصناعية العربية منشأها أردن
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يالت األلبسة 8 ي وتب  
 
ون    7 توجه لضبط التسوق اإللكب 

   7 بتقسيط المسقفات لتحصيل مستحقات بماليي   الدنانب  "األمانة" تسمح  9

   

   (4253) صحيفة األنباط

اعات المدنية 1 ي حل الب  
 
اء يناقشون أهمية الوساطة ف    13 خبر

ي مر بمراحل حرجة 2
وع توليد الطاقة من الصخر الزيب     13 سيف: مشر

   14 أبو الراغب: الصناعة الوطنية قادرة عىل قيادة عجلة التنمية 3

   

   ( 4530) صحيفة الغد

اعات بعيدا عن المحاكم 1 ورة لحل الب   اء: الوساطة ض     3أ   خبر

ي عالمة فارقة ونقلة نوعية 2
: توليد الكهرباء من الصخر الزيب  ي

   1ب   الملق 

   2ب   ونصفأزمات المنطقة فجرت مديونية المملكة خالل عقد  3

ي  ١7.8 4
 
   2ب   حكومة ١١عاما تشكلت خاللها  ١5مليار دينار زيادة المديونية ف

   

   (3968) صحيفة الديار

اعات المدنية 1    6 مناقشة أهمية الوساطة بحل الب  

   

The Jordan Times (12588)                                                                                                                        Page  
  

1 Interest rate hike triggers debate among economists 1   

3 Oil shale electricity generation will overcome any obstacles - Mulki 2   

10 Jordan – Saudi Arabia to inaugurate business coordination council 3   
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