
 

   

 

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 20/3/2017اإلثنين 

   الصفحة                                                                                                                                 (16913) صحيفة الرأي

   10 "مالية االعيان" تقر االوراق المالية 1

   10 اقتصاد النواب قمشة تناقش مطالب ومعيقات قطاع المالبس واالقمشة 2

   24 هل بدأت حرب الفوائد!/ د.فهد الفانك 3

   25 إصدار جديد من صكوك التمويل االسالمي لصالح شركة الكهرباء الوطنية 4

   25  لدعم الموازنة   مليون دوالر من النقد العربي 56 5

   25 مليار دوالر احتياطات المملكة من العمالت األجنبية في شباط 11,6 6

   25 كانون الثاني الماضيارتفاع عدد رخص االبنية في  7

   25 مليون يورو لدعم الموازنة العام الجاري 150ترجيح توقيع اتفاقية قرض فرنسي بقيمة  8

   48 ألف شقة مباعة حسب قرار االعفاء لشهر شباط الماضي 2٫6 9

   48  حماده يطالب بخبراء اقتصاديين ومختصين إلعادة تقييم قوائم االسعار  10

   

   (17839) صحيفة الدستور

   1  الملك : الوضع االقتصادي وفرص العمل التحدي االكبر 1

   1  مليون يورو مساعدات فرنسية للعام الحالي 212 2

   22  بحث الفعاليات االقتصادية التي تتزامن مع زيارة خادم الحرمين للمملكة 3

   22  وفد الماني يزور االردن لتعزيز التعاون االقتصادي 4

   

   (3594) صحيفة السبيل

   3 2016مليار دينار إجمالي الدين العام للمملكة  26٫1 1

   4 توصي بتخفيض أسعار األعالف "الزراعة النيابية" 2

   6 خبراء يطالبون الحكومة بتحصيل مستحقات ضريبية متأخرة تجاوزت المليار دينار 3

   6 الحمصي: السعودية شريك تجاري مهم لألردن 4

   7 مليونا متر مربع مساحة األبنية المرخصة في الشهر األول من العام 5

   

   (4254) األنباطصحيفة 

   9 ميناء حاويات العقبة بوابة العالم الى العراق 1

   

   ( 4531) صحيفة الغد

   6أ   مليون يورو قروض ومنح فرنسية لألردن خالل عامين 900 1

   1ب   لحالي% من الطحين المهدور نهاية الشهر ا70القضاه: تقليص  2

   2ب   "عيد األم" يحرك القطاعات التجارية 3

   

   (3969) صحيفة الديار

   2 الموافقة على مشروع الرقابة على الطرق 1

   4 لجنة عمل األعيان تتفقد منطقة المفرق التنموية 2

   

The Jordan Times (12589)                                                                                                                        Page  
  

1 Tech entrepreneurs’ future of Jordan’ – King Abdullah 1   

2 Palestine voices support for Red-Dead project 2   
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