
 

   

 
 

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 25/3/2017السبت 

   الصفحة                                                                                                                                 (16918) صحيفة الرأي

   2 "االقتصادي واالجتماعي" يرفع توصياته لمجلس الجامعة العربية غدا   1

   16 القمة العربية واالقتصاد/عصام قضماني 2

   17  احتياطات المملكة من الذهب تتراجع عن أعلى مستوى بتاريخها  3

   17 تقرير: األردن على قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة 4

   17 ألف طن من القمح 50تجار: طرح مناقصة لشراء  5

   17 النفط يرتفع مع خفض إمدادات السعودية ألميركا رغم استمرار تخمة المعروض 6

   32 سنوات 6نمو أنشطة أعمل بمنطقة اليورو في آذار بأسرع وتيرة في نخو  7

   32 * وزير الزراعة البرازيلي يعتبر أن بالده تخطت األسوأ في قضية اللحوم الفاسدة 8

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17844) صحيفة الدستور

   1  وزير الزراعه : صندوق للتكافل مع المزارعين 1

   1  اتفاق إلنهاء ملف ديون المستشفيات الخاصة على ليبيا 2

   6  قانونا سابقا 13الدستور": قانون الملكية العقارية الحالي حل محل  ابو عسل لـ " 3

    

   (3598) صحيفة السبيل

   2 الشواربة يتفقد تحضيرات أمانة عمان استعدادا للقمة العربية 1

   3 % بعد تراجع التصدير ووفرة المنتوجات 40أسعار الخضار تنخفض  2

    

   (4259) صحيفة األنباط

 مسؤول: تونس تستعد لتدشين قانون "طوارئ اقتصادية" بهدف تحفيز اإلستثمار 1

6   

 الذهب يتراجع مع ترقب األسواق تصويتا على مشروع قانون أمريكي للرعاية الصحية 2

6   

    

   ( 4536) صحيفة الغد

   3 بعد موازنة خاوية "االمانة" تسترد هيبتها المالية بوفر يزيد على مليون دينار 1

   6 " أرقام اولية مضخمة وحسابات ختامية تعكس تباطؤ النمو2016"موازنة  2

   6 مؤشر بورصة عمان االسبوعي ينخفض بنسبة طفيفة 3

   6 خبراء: رفع الفائدة يواجه الزيادة المطردة في التضخم 4

    

   (3973) صحيفة الديار

   9 مايكروسوفت تتوجه نحو اإلنترنت الصناعي 1

   11 المستهلكون الحذرون يخفقون في جني مكاسب انخفاض النفط 2
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1 Amman most expensive Arab city, 29
th

 worldwide 1   

2 Project supporting youth from marginalized backgrounds through research  2   

3 Jordan should ‘seek post-war reconstruction opportunities’ in neighboring countries  3   
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