
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/5102/ 8األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (16183)  صحيفة الرأي

 35 مليار دينار حجم التأجير التمويلي في األردن 0.5: السائح 0

 0 اليوم.. األعيان يناقش الموازنة  5

 4 ترفع تقريراً للحكومة عن واقع األردن في المؤشرات الدولية" القطاع العام" 3

 4 قرارات لألمانة ضد المستثمرين: المسلماني 4

 30 القيمة السوقية لبورصة عمان تشكلها خمس شركات في شباط الماضي% 21.5 2

 30  أنبوب النفط العراقي للمملكة بعيداً عن التهديدات األمنيةمباحثات فنية لتغيير مسار  6

 30 رفع تعليمات النافذة االستثمارية لديوان التشريع تمهيداً إلطالقها منتصف نيسان المقبل 5

 35 دراسة بحثية تطرح حلوالً لعزوف الشباب عن العمل بقطاع اإلنشاءات 8

 35 فعالية لتعزيز وجود المرأة في المجال التقني في األردن 9

 61 حمادة يطالب بتجديد رخص المنشآت التي تشغل منطقة االرتداد القانوني 01

 61 5104مليون دوالر حجم االنفاق اإلعالني في  551 00

 

 (05001) صحيفة الدستور

 55 مليار دينار حجم التاجير التمويلي في االردن 0.5 0

 0  ينصح بعم اتخاذ قرارات تعتمد على اسعار منخفضة للنفط" النقد الدولي"  5

 2 نقاط خالل العام الماضي 5تراجع معدالت البطاله بنسبة " : العمل"  3

 55  الف ربه منزل اردنيه مشتركة اختياريا بالضمان االجتماعي51 4

 

 (6044) صحيفة العرب اليوم

 04 5102مشروع قانون لتنظيم توريد إيرادات الدولة لسنة  0

 04 50دينار سعر غرام الذهب عيار  53.8 5

 04 ال يستحسن اتخاذ قرارات بناء على انخفاض أسعار النفط: صندوق النقد لألردن  3

 02 تحليل اقتصادي/  مــا هـــو البــديل لقــانــون الــّدين الــعـام ؟ 4

 

 (3815)  صحيفة الغد

 5ب  التمويلي  ورشة عمل حول موضوع التأجير 0

 05أ  استراتيجيات تعزيز دور المرأة بالحياة االقتصاديةتوصية بمراجعة .. في يومها العالمي 5

 0ب  مليون دوالر لتمويل مشترياتها النفطية 521تقترض " المصفاة" 3

 0ب  مليار دينار 0.85السيولة المحلية ترتفع  4

 5ب  تقرير اقتصادي/ الدول المانحة تتقلصاستفادة المواطنين من مساعدات : خبراء 2

 5ب  منظور اقتصادي.. واقع المرأة 6

 3ب  الصادرات الوطنية تواصل النمو رغم الظروف المحيطة: الحمصي 5
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3 Unemployment dropped to 11.9% in 2014- Katamine 1 

3 Think tank calls for improving women’s economic participation  2 

4 Report outlines Jordan’s progress, relapse on int’l indexes  3 

10 Real estate sector accounts for 80% of Jordan’s JD 1.2 b finance lease volume  4 
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