
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 27/3/2017ثنين اال
   الصفحة                                                                                                                                 (16920) صحيفة الرأي

   1 قمة أردنية سعودية في عمان اليوم 1

   3 ن البنوك""مشتركة نيابية" تناقش "معدل قانو 2

   6 المعرفي والتبادل الحرة والتجارة لالجئين المستضيفة الدول لدعم قرارات مشاريع يعتمد واالجتماعي االقتصادي المجلس 3

   31 2016األسواق العربية تستوعب نصف صادرات األردن الوطنية في  4

   31 ألف دوالر الثروة للفرد في ألردن 1٥٫٧ 5

   33  الضريبة" تدعو لتسليم المعلومات تجنباً للغرامة " 6

   33 * مسؤولون: رغبة خليجية في اتفاق تجارة مع بريطانيا بعد خروجها من االتحاد األوروبي 7

   33 * طناً من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي أمس 2224 8

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17846) صحيفة الدستور

   1  مشاريع قرارات اقتصادية أمام قمة عمان 10 1

   6  مجلس الوزراء يوافق على تداول صنف ثالث من البنزين وصنف ثان من الديزل 2

   22  " تجارة الزرقاء" توقع اتفاقية لقبول بطاقات الدفع االلكتروني 3

   

   (3600) صحيفة السبيل

   3 مبادرة أردنية لتخفيف األعباء عن الدول العربية المستضيفة الالجئين 1

   6 وزيرا الزراعة األردني والعراقي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي 2

   7 2016% االنخفاض في إنتاج الدجاج الالحم خالل الربع األخير من  10٫9اإلحصاءات العامة": " 3

   

   (4261) صحيفة األنباط

   3 توقيع اتفاقيات هامة مع السعودية والملك سيغادر لواشنطن بعد القمة العربية 1

   5 الملقي يؤكد تطلع األردن لإلسراع في إعادة فتح معبر طريبيل 2

   

   ( 4538) صحيفة الغد

؟/ باسم الطويسي  1 ي    20أ  لماذا سوف يستمر فشل التكامل االقتصادي العرب 

   1ب  مليون دينار 271السيولة المحلية تنخفض  2

   1ب  تحذيرات من تخفيض "الكفالة البنكية" لتأسيس المكاتب السياحية 3

ي المملكة 4
 
ك بصمته عىل القطاعات النشطة ف " يتر ي

 
   1ب  "التنافسية األردب

   2 ب أشهر 6"أوبك": توصية بتمديد خفض إنتاج النفط  5

   3ب  %149زيادة السياح األردنيي   اىل تونس بنسبة  6

   3ب  % 0.19مؤشر البورصة يرتفع  7

   

   (3975) صحيفة الديار

كات تسمم عالقات واشنطن وبروكسل 1 ائب الشر    9 ض 
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3 Arab ministers agree on 10 socioeconomic priorities for summit 1   

4 PM meets Iraq agriculture minister 2   

4 Tamweelcom boosts small loans sector with ‘responsible finance’ 3   

8 ‘High inflation upon us’ – Fahed Fanek 4   

11 Gulf Arab states push for UK free trade deal after Brexit – Officials - reuters 5   
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