
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/3/2017ثالثاء ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16914) صحيفة الرأي

 تكية أم علي وغرفة تجارة عمان 1
ن اكة بي     29 اتفاقية شر

   29 غرفة التجارة الدولية تعقد أسبوع عمان للوساطة 2

ن المرأة اقتصاديا 3 ي مصطفن تدعو لتمكي 
   6 بنن

ا تطلق الدفعة األوىل من الفرص االستثمارية 4    14 البتر

ي شباط 2,3% 5
ن
   27  العائد عل ديون االردن الخارجية ف

وع نظام االتصال والتتبع لسيارات التكسي األصفر بعمان 6    27 اطالق مشر

ن  7 ن القادمي     27 عواد : إضافة أصناف جديدة وتعديل أسعار القوائم للمطاعم الشعبية خالل األسبوعيي 

ي ظل نمو االنتاج األمريكي  %1النفط يهبط  8
ن
   27 مع تبدد توقعات الصعود ف

ي  2٦٫1 9
   28 مليار دينار الدين العام للمملكة العام الماضن

   

   (17840) صحيفة الدستور

 تكية أم علي وتجارة عمان لكفاله أش مستحقة 1
ن اكه بي     8  اتفاقية شر

ي  2
ن العام والخاصالملفر ن القطاعي  اكه بي     1  : " جمرك عمان" شر

   21  هيئة االستثمار تعقد جلسة تعريفية بالحوافز االستثمارية بقطاع السياحة 3

   21  االردن والعراق يتفقان عل تعزيز التبادل التجاري بينهما 4

اك االختياري23انضمام ما يزيد عل " 5 ل أردنية لمظلة الضمان االجتماعي عتر االشتر ن    22 " الف ربة متن

   

   (3595) صحيفة السبيل

ري الصقيع 1    4 الحنيفات يعلن بدء رصف التعويضات المالية لمتضن

ن يورو 10توقع اتفاقية مائية مع فرنسا ب   "المياه" 2    4 ماليي 

ته "السبيلالدخل والمبيعات" توضح " 3 ي بقيمة  "بخصوص ما نشر ينر
   5 مليار دينار 1,5من وجود تهرب رصن

   5 سيعقد جلسة لمناقشته قريبا« النواب »و   ..من الحكومة« اتفاقية الغاز »مجلس األمة يتسلم  4

   

   (4255) صحيفة األنباط

اكة 1    16  تكية أم علي وغرفة تجارة عمان توقعان اتفاقية شر

ي للمملكة بقيمة  2    13  مليون دوالر  9٦الفاخوري: قرض من الصندوق العربر

ن يورو 10توقيع اتفاقية مائية مع فرنسا بـ  3    17 ماليي 

   

   ( 4532) صحيفة الغد

اكة مع تكية أم علي  1
   3ب   "تجارة عمان" توقع اتفاقية شر

   1ب  %4احتياطي المركزي من الذهب يرتفع  2

ين  3 ن اد القطاع الخاص لبتن ي من  90ترجيح استت 
ن
   1ب  2017خالل النصف الثاب

   2ب   القمة العربية إلنقاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرةأنظار اقتصادين تتجه صوب  4

   3ب  اتفاقيات التجارة الحرة مع األردن من المستفيد؟ 5

ي يقارب  6 ينر
   3ب  من الناتج المحلي  %25منتدون: العبء الضن

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10382504/إقتصاد/اتفاقية-شراكة-بين--تكية-أم-علي--وغرفة-تجارة-عمان
http://alrai.com/article/10382505/إقتصاد/غرفة-التجارة-الدولية-تعقد-أسبوع-عمان-للوساطة
http://alrai.com/article/10382486/محليات/بني-مصطفى-تدعو-لتمكين-المرأة-اقتصاديا
http://alrai.com/article/10382480/محليات/البترا-تطلق-الدفعة-الأولى--من-الفرص-الاستثمارية
http://alrai.com/article/10382461/إقتصاد/23--العائد-على-ديون-الأردن-الخارجية-في-شباط
http://alrai.com/article/10382460/إقتصاد/اطلاق-مشروع-نظام-الاتصال-والتتبع-لسيارات-التكسي-الأصفر-بعمان
http://alrai.com/article/10382459/إقتصاد/عواد--ضافة-أصناف-جديدة-وتعديل-أسعار-القوائم--للمطاعم-الشعبية--خلال-الأسبوعين-القادمين
http://alrai.com/article/10382371/إقتصاد/النفط-يهبط-في-ظل-نمو-النتاج-الأميركي
http://alrai.com/article/10382454/إقتصاد/261-مليار-دينار-الدين-العام-للمملكة-العام-الماضي
http://www.addustour.com/
http://addustour.com/articles/947245-اتفاقية-شـراكة-بين-تكية-أم-علـي-وتجـارة-عمـان-لكفالـة-أسـر-مستحقـة
http://addustour.com/articles/947206-الملقي-
http://addustour.com/articles/947206-الملقي-
http://addustour.com/articles/947206-الملقي-
http://addustour.com/articles/947278-هيئة-الاستثمار-تعقد-جلسة-تعريفية-بالحوافز-الاستثمارية-بقطاع-السياحة
http://addustour.com/articles/947276-الأردن-والعراق-يتفقان-على-تعزيز-التبادل-التجاري-بينهما
http://addustour.com/articles/947273-انضمام-ما-يزيد-على-
http://www.aldeyarjo.com/
http://assabeel.net/local/item/221793-الحنيفات-يعلن-بدء-صرف-التعويضات-المالية-لمتضرري-الصقيع
http://assabeel.net/local/item/221711-وزير-المياه-يوقع-اتفاقية-مع-فرنسا-بقيمة-10-مليون-يورو
http://assabeel.net/local/item/221803-
http://assabeel.net/local/item/221728-مجلس-النواب-تسلم-اتفاقية-الغاز-الإسرائيلي
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


   3ب   سميج رئيسا لجمعية وكالء السياحة والسفر 7

   

   (3970) صحيفة الديار

 تكية أم علي وتجارة عمان 1
ن اكة بي     5 اتفاقية شر

ي الشمال 2
ن
وع لتعزيز قطاع المياه ف    5 اطالق مشر

ي 3    6 المستثمر.. و..المشتر
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1 Jordanian show high interest in Islamic bonds - CBJ  1   

2 Jordan, France sign 10m-euro water resilience agreement 2   

4 Amman, Baghdad agree to further bilateral cooperation 3   
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