
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/4/4104االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (06851)  صحيفة الرأي

 47 االقتصاد يحقق نمواً إيجابياً رغم األثار السلبية: الحلواني 0

 8 تلتقي وزير المالية" اقتصادية األعيان" 4

 47 بيع سندات اليوروبوند قبل نهاية حزيران القادم والعائد يصل إلى مليار دوالر: طوقان 3

 47  %.590ان بارتفاع مليار دينار القيمة السوقية لألسهم في بورصة عم 0.93 4

 48 األردن من أفضل األسواق لالستثمار في مجال الكهرباء لوجود نظام إداري متميز: المهندي 6

 48 شفافية ونزاهة السوق المالي السبيل لنمو اقتصادي قوي: استبيان 5

 64 أنظمة تتعلق بالدفع والتقاص اإللكتروني 5البنك المركزي يطلق  7

 

 (05787) صحيفة الدستور

 02 افتتاح مكتب لوزارة العمل في غرفة تجارة عمان تعزيزا للتعاون بمجال تشغيل االردنيين 1

 1 الغاء ضريبة المبيعات على الحواالت للخارج 0

 1 يؤكد التزام المملكة ببرنامج االقتصاد الوطني" صندوق النقد"  3

 11  لجنة االقتصاد النيابية تقرر إخراج المناطق الحرة من مشروع قانون االستثمار 4

 11 4104اردني ضمن اقوى المبدعين العرب للعام  111سامي مفلح 5

 11 صناعه وتجارة االردن توقعان مذكرة تفاهم مع نظيراتها االسترالية 6

 02 زيادة الحد االعلى المسموح به للشركات من العماله الوافدة: وزير العمل  1

 

 (6.08) صحيفة العرب اليوم

 03 مليار دينار مستحقات ضريبية حكومية غير محصلة 4 1

 03 اختتام اعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 0

 03 مليون دينار مجموع رؤوس اموال الشركات االردنية 6655 3

 03 مليار دينار حجم تداول العقار االردني 0583 4

 04 تنامي فواتير الرواتب وفوائد القروض يلتهمان فائض تحرير أسعار المحروقات 5

 

  (.347)  صحيفة الغد

 3ب  "تجارة عمان"وزارة العمل تفتتح مكتبا في مبنى  1

 0ب  %06اإليرادات المحلية والمنح الخارجية ترتفع بنسبة  0

 4ب  شكاوى من ارتفاع أسعار المواد التموينية في أسواق المفرق 3

 4ب  توقع ارتفاع الطلب على البيض خالل عيد الفصح المقبل 4

 4ب  أشهر 6أساسية يغطي متوسط سلع  7مخزون المملكة من  5
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 4ب  مخالفة خالل آذار 856تحرر " الصناعة" 6

 3ب  إلى لجنة تحقيق والمدعي العام" العقبة الخاصة" تحول مخالفات" المالية النيابية" 1

 8ب  %03الصادرات الوطنية إلى العراق ترتفع  1

 8ب  تبحث تعزيز التعاون اإلستثماري مع استراليا" تجارة األردن" 1
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10 As prices, rents go up, Jordanians seek safety buying residential flats  4 
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