
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 28/3/2017ثالثاء ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16921) صحيفة الرأي

 لريادي "دارة الري 1
ً
 متخصصا

ً
 تدريبيا

ً
   28 ادة""انتاج" و"تجارة عمان" تقدمان برنامجا

ي باستثمار يصل اىل ثالثة مليارات دوالر 2
 
   2 تأسيس الصندوق السعودي األردن

ي عبر السعودية 3    2 بحث صيغة توافقية للنقل البر

   3 قمة أردنية سعودية: تعزيز العالقات وتوقيع اتفاقيات استثمارية 4

اع 5 ي االوراق المالية و براءات االخبر
 
   6  "األعيان" يقر قانون

   14 خارجية دول أغادير يوافقون عىل انضمام فلسطي   ولبنان 6

   27 القواسمي يطالب بعدم الغاء االتفاقية الثنائية مع تركيا 7

ي لثقة المستثمر يرتفع  8
 
ي  4,62المؤشر االردن

   27 نقطة كانون أول الماض 

 عىل مؤشر هندسة الطاقة 108األردن بالمرتبة  9
ً
   27 عالميا

كاأل -"السعودي 10 ي " المشبر
 
ات الدخول ألصحاب األعمال  ردن    28 يدعو لتخفيض رسوم تأشب 

ي يحتذى 11 اكة اقتصادية حقيقية القضاة: العالقات األردنية السعودية مثال عرنر    28 به وشر

اد الموكيت بـ  12 ي األثاث" تحتج عىل تحديد استب    500"تجار ومنتجر
ً
   29 طن شهريا

ي االردن تطلق وحدة اتفاقية التجارة الحرة 13
 
   52  غرفة التجارة األمريكية ف

   

   (17847) صحيفة الدستور

   1  عمان استقبلت خادم الحرمين 000بالحب  1

   1  التوقيت الصيفي منتصف ليله الخميس 2

   21  المشترك إضافة قوية للعالقات المتميزة بين الجانبينمجلس االعمال السعودي االردني  4

   22 من التجارة الخارجية للمملكة %21االولى في تجارة االردن وتستحوذ على بدران : السوق السعودية تحتل المرتبة  5

   

   (3601) صحيفة السبيل

   - إنتاج وتجارة عّمان تقدمان برنامجاً تدريبياً لريادي "دارة الريادة 1

   2 مناقشة األسعار أيضا/ جمال الشواهين 2

   3 مليون دينار إلنشاء مشاريع استثمارية أردنية سعودية 755اتفاقية بقيمة  41توقيع  3

   4 "قمة عمان" تعقد وسط تحديات اقتصادية وسياسية 4

   5 الصفدي يبحث مع وزير الخارجية العراقي العالقات الثنائية وقضايا القمة 5

   7 كوفي شوب في عمان لتقديمهم األراجيل لألطفال 28مخالفة  6

   

   (4262) صحيفة األنباط

   16 انتاج وتجارة عمان تقدمان برنامجاً تدريبياً متخصصاً لريادي "دارة الريادة" 1

   6 "اسرائيل" تثير رعب مسؤولين في القطاع الزراعي 2

   7 وزير الطاقة يشارك في القمة العالمية للصناعة 3

   8 األمانة تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح معرشات البطيخ والشمام 4

   16 اجتماع الهيئة العامة لحماية المستثمر في األول من نيسان المقبل 5

   17 %50لـ  %85خفض الضريبة الحكومية على أرامكو من  6
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   ( 4539) صحيفة الغد

ي دار "الريادة" لـ "إنتاج" و"تجارة عمان" 1
 
ي ف    3ب برنامج تدريبر

   10أ  رجال أعمال سعوديون متفائلون بمستقبل ممب   للعالقات االقتصادية مع األردن 2

ويجها 3 ي مختلف المناطق السياحية لبر
 
   14أ  عناب: مهرجانات خالل الربيع والصيف ف

ي  19.39 4
 
يبية ف    1ب  سنوات 5مليار دينار اإليرادات الض 

   2ب   % 0.07ؤشر الطاقة ينخفض م 5

   

   (3976) صحيفة الديار

   6 "امداد" يطالب بإبقاء نظام كوتا المرأة إىل حي   التخلص من النظرة اإلجتماعية السلبية لها 1

   

The Jordan Times (12596)                                                                                                                        Page  
  

1 King Abdullah holds summit meeting with Saudi King Salman 1   

1 Joint $3b fund to serve two kingdoms – Saudi official 2   

4 Saudi-Jordanian Joint Business Council examines investment opportunities 3   

4 ATF suggested fund to help refugee host communities 4   
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