
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/3/2017جمعة ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16924) صحيفة الرأي

 قدره  1
ً
   1  مليون دينار  114الخزينة تحقق وفرا

2   
   1 * بدء العمل بالتوقيت الصيف 

   2 انطالق مؤتمر التمكي   االقتصادي واالجتماع  للمرأة 3

4 26   
 
  كانون الثان

 
   8 مليار دينار اجمال  الدين العام للمملكة ف

   8 ألف دينار غرامات المخابز والمطاحن والناقلي   ومعمل التعبئة منذ بداية العام 100 5

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17850) صحيفة الدستور

   6 "صناعة عمان" تدعو لتكاتف الجهود لدعم القطاع الصناع   1

   

   (3604) صحيفة السبيل

   1 تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر نيسان 1

  فاتورة كهرباء شهر نيسان صفر"الطاقة والمعادن" : م 2
 
   1 قدار بند فرق أسعار الوقود ف

   50تراجع صادرات الخضار  3
   2 % خالل شباط الماض 

   2 مزارعو وادي األردن متفائلون من نتائج القمة السعودية األردنية 4

  عمان 5
 
   3 انتهاء مهلة تجديد تراخيص المهن ف

   

   (4265) صحيفة األنباط

   2 اتحاد رجال األعمال العرب يثمن جهود الملك بمؤتمر القمة 1

أس اجتماعا للفريق اإلقتصادي ومجلس السياسات اإلقتصادية 2   يتر
   5 الملفر

   

   ( 4542) صحيفة الغد

   4 مليون دينار مقدار الوفر المال   114"المالية":  1

   4 مؤتمرون يناقشون سبل تمكي   المرأة للمشاركة الفعالة باالقتصاد 2

   6 % 0.12مؤشر البورصة ينخفض  3

   6 مليون دينار سنويا 500صادرات الصناعات الغذائية تتجاوز  4

بي   تشكل  5   المملكة %10حواالت المغتر
 
   6 من الناتج المحل  اإلجمال  ف

   

   (3979) صحيفة الديار

1   
ورات اإلقتصادية تدفع حماية البيئة إل المقعد الخلف  وي    ج .. الض     5 الت 

   10 القوة الدافعة لمعجزة اليابان اإلقتصادية تتحول إل عائق يمنع النمو 2

   

The Jordan Times (12599)                                                                                                                        Page  
  

1 Pundits commend ‘key successes’ brought by Arab summit 1   

1 PM Mulki chairs joint meeting on economic growth 2   

11 Dollar edges up to 9-day high, buoyed by euro weakness 3   
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