
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/3/4112الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (13833)  صحيفة الرأي

 1 إرجاء حظر األرجيلة في المطاعم والمقاهي 1

 1 اللجنة العليا األردنية التركية تجتمع الشهر المقبل وتوقع اتفاقيات تعاون 4

 48 رؤوس أقالم / النقد الدولي يراجع اإلنجازات 3

 48 عصام قضماني / االستثمار في األردن يتيم 2

 42  % أسعار الفائدة على السندات الحكومية2 3

 42 الحلواني: اإلعفاءات تحتاج إلى إطالع وزير المالية قبل إقرارها 6

 42 مشروعاً صغيراً في األردن 21"األوروبي إلعادة اإلعمار" يشمل   برنامج استشاري لـ 7

 31 التراخيص وأذونات األشغال وتفعيل "البناء األخضر"بلتاجي يستعرض مع "مستثمري اإلسكان"  8

 36 تعافي القطاع السياحي في األردن يقود إلى تعزيز النمو االقتصادي 2

 

 (16761) صحيفة الدستور

 41 ألف مشترك اختياري في الضمان االجتماعي يحصلون على رواتب تقاعدية 41 1

 41 تدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"التمويل الدولية "  4

 44 إطالق مشروع بناء القدرات والمساعدة الفنية لـ "الصناعة والتجارة" 3

 44 ألف دينار 111صندوق تنمية المحافظات ال يستثمر في مشاريع تقل عن  2

 44 البنك الدولي يطلق أنشطة توفير المشورة لقطاع االعمال 3

 

 (3828) صحيفة العرب اليوم

  ملــيون ديــنار 143تبحث عن حلـول لســداد قــرض قيــمته « تطويـر العــقبة» 1

  «الهــايــبرد»اقــبال متـــزايد علــى اقتــناء مــركــبات  4

  مليون دينار 143الدين العام االردني  تغيير اسعار الصرف خفض 3

  االردن يستعد للتفاوض حول اتفاقية تجارة حرة شاملة مـع أوروبا  2

  ثروة اقتصادية وحل آمن الزمة الطاقة…. الصخر الزيتي في االردن 3

   

  (3234)  صحيفة الغد

 1ب  % في كانون الثاني47دعم الحكومة للقمح والشعير ينخفض  1

 3ب  %1241مؤشر البورصة ينخفض  4

 3ب  أبو صعيليك يحمل الحكومة التأخير في انجاز مشروع قانون االستثمار 3

 3ب  القطامين يدعو لتحسين البنى التحتية في قطاع السياحة 2

 3ب  إطالق مشروع بناء القدرات والمساعدة الفنية لوزارة الصناعة والتجارة 3

 8ب  4113% في 7ارتفاع صادرات األردن من الفواكه وقشورها  6
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4 Goodwill campaign seeks further cooperation with engineers association  1 

10 EBRD launches new facility for Jordan’s enterprises  2 
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