
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 29/3/2017األربعاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (16922) صحيفة الرأي

   10 * حداد يدعو لتشريعات تدعم النقل البري 1

   27 %16% بدالً من 8ى الحديد البليت الى الصناعة والتجارة: تنسب بإعادة نسبه الضريبة عل 2

   27 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من مشروع إمداد الطاقة للمجتمعات المستضيفة ٤٤ 3

   27  ميجاواط في األردن1665مشاريع تنتج 8"أكوا باور" السعودية تعزز مكانتها كأكبر مولد طاقة بـ  ٤

   27 اسماعيل يثمن دور االستثمارات السعودية على االقتصاد الوطني 5

   27 حوامدة: السوق السعودي بوابة قطاع تكنولوجيا المعلومات االردني 6

   27 باستثمار أردني سعودي مشترك   توسعة مشروع تخزين المشتقات النفطية في العقبة 7

   27 مليار دينار االستثمارات السعودية في بورصة عمان 1,13 8

   27 الباحوث: زيارة الملك سلمان فرصة لتحفيز الشركات السعودية لالستثمارات باألردن 9

   29 سيف: الهجرات وكلف الطاقة قلصت من قدرات المملكة على تطوير القطاع الصناعي 10

   52 2017٪ في  5٫2تقرير: توقعات بارتفاع االستثمارات السياحية بالمملكة  11

   52 مخالفة حررتها "الصناعة" منذ بداية العام 2019 12

   52  هيئة ادارية جديدة لالتحاد األوروبي لمنتخبي األدوية 13

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (178٤8) صحيفة الدستور

   22  القضاه : ضرورة االستفادة من الفرص المتاحة بين البلدين لتعزيز التعاون االقتصادي 1

   5  بيان اردني سعودي مشترك لزيارة خادم الحرمين الشريفين يؤكد على الروابط األخوية بين البلدين 2

   22  وزير النقل ونظيرة السعودي يؤكدان ايجاد آلية بموضوع رسوم التاشيرات 3

   

   (3602) صحيفة السبيل

   3 المستثمرين األردنية" تثمن دور االستثمارات السعودية على االقتصاد الوطني" 1

   6 عبيدات يدعو القادة العرب إلى إزالة العوائق الجمركية وزيادة التجارة البينية 2

   7 رجال أعمال يدعون إلى إزالة معيقات التبادل التجاري بين األردن والسعودية ٤

   7 مليون دينار سنويا 100استيراد لحوم أبقار ودواجن برازيلية ب  5

   

   (٤263) صحيفة األنباط

   13 صناعة عمان تدعم مشاركة الصناعيين بالمعارض 1

   

   ( ٤5٤0) صحيفة الغد

   12أ  األردن والسعودية يدعوان مجتمع األعمال لتطوير العالقات التجارية واالستثمارية 1

   3أ  مؤتمر دولي حول التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة غدا 2

   12أ  األردن والسعودية يؤكدان الحرص على دفع العالقات الثنائية آلفاق أرحب 3

   12أ  خادم الحرمين ورئيس الوزراء يؤكدان عمق العالقات األردنية والسعودية ٤

   1٤أ  إتالف كميات من البطاطا غير صالحة لالستهالك 5

   1ب  خبراء: ترحيل الملفات من قمة إلى أخرى يحبط تكوين اتحاد عربي اقتصادي 6

   2ب  أسعار النفط ترتفع مدعومة بانخفاض الدوالر 7

   3ب  % 0٫33مؤشر البورصة يرتفع  8

   3ب  مليون دينار منحة من "اليونيسف" لألردن 1٫1 9

   

   (3975) صحيفة الديار

   6 االتحاد العربي للنقل البري تدعو القادة العرب لوضع تشريعات تدعم حركة النقل البري 1

   10 "بورصة عمان" تتحول الى شركة مساهمة عامة 2
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(12596)                                                                                                                        Page  

  

1 Arab leaders gather for their 28th summit today 
1   

1 Amman Stock Exchange becomes state-owned company 
2   

1 Jordan’s healthcare expertise vital for $315m Riyadh ‘medical city’ – stakeholders* 3   

3 Jordan, Germany sign 44m-euro solar energy grant  
٤   

3 Saudi-Jordanian Economic Project Development Company launched  
5   

4 King Abdullah, King Salman issue joint communiqué after Saudi state visit  

   

4 ACWA, NEPCO sign power deal  
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