
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5102/ 3الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (07061)  صحيفة الرأي

 1 إرادة ملكية بإجراء تعديل على حكومة النسور 0

 11 إلزاميا  " الضمان"شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بـ  5

 11 إعادة قانون األموال األميرية إلى النواب 3

 22 فهد الفانك/  5102انخفاض المديونية في  4

 22 يدعمان المشاريع الصغيرة والتجارة" االتحاد"و " األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية" 2

 22 دوالرا  بفعل الدوالر ومخاوف المعروض 70النفط ينزل صوب  7

 21 شهور 7يتوقعون ارتفاعا  ألسعار المعيشة خالل % 67: استبيان 6

 11 من األوراق المالية بقطاع البنوك% 2794االستثمار غير األردني يستأثر بـ  1

 11 القوانين االقتصادية والمالية ينعكس سلبا  على جذب االستثمارتكرار تعديل : أبو حمور 7

 11 صناعيون يطالبون بحماية منشآتهم من تهرب العمالة الوافدة في المفرق 01

 

 (06012) صحيفة الدستور

 1 حقائب 7تعديل وزاري على حكومة النسور يشمل  0

 1 االلكتروني لحاملي بطاقات الدفعيعلن إطالق بوابه الدفع " المركزي"  5

 7  "المواصفات والمقاييس" قانونية االعيان تقر  3

 

 (7040) صحيفة العرب اليوم

 04 أفضل سعر فائدة اقراض لدى البنوك بنهاية العام الماضي%  196 0

 04 انخفاض حجم التداول العقاري في المملكة حتى نهاية الشهر الماضي%  04 5

 02 مليار دينار مستوردات المملكة من النفط ومشتقاته العام الماضي 495 3

 

 (3676)  صحيفة الغد

 1ب  %55تخليص المركبات ينخفض  0

 2ب  مليون دوالر 42شركة بقيمة  075مشروع ضمان تسهيالت القروض يضمن : شو 5

 2ب  تذليل تحديات القطاع السياحي أهم أولوياتنا: الفايز 3
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1 Amman stock market to become public shareholding company-bourse chief 1 

10 Central bank launches electronic payment portal  2 

10 Jordan to host SWIFT Middle East regional conference on March 30  3 

10 EBRD and Bank al Etihad support small businesses and trade in Jordan  4 
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