
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/4/4114الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (15854)  صحيفة الرأي

 6 لجنة نيابية تلتقي اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة 1

 6  تواصل مناقشة قانون االستثمار" االقتصادية النيابية" 4

 44 خارطة جاللة الملك االقتصادية تلزم القطاعين بأن يكونوا شركاء في التنمية 3

 44 خارطة طريق لعشر سنوات/ رؤوس أقالم  4

 45 الديوان الملكي ينشر عبر تويتر إضاءات لمضامين رؤية الملك االقتصادية في رسالة للحكومة 5

 45 ة اقتصادية مفصليةالرسالة الملكية مرتكز النطالق: فعاليات في إربد 6

 46 %15ارتفاع الطلب على األلبسة للموسم الصيفي : القواسمي 7

 48 المنطقة في تبني التكنولوجياالمملكة من أوائل دول : مدير مايكروسوفت األردن 8

 

 (16781) صحيفة الدستور

 11 (Phathalates) تجارة عمان تعقد ورشة عمل بعنوان استخدام بعض مركبات الـ  1

 1  ضريبة من المؤسسات الناشطة صناعيا% 5تقر استيفاء " االقتصاد النيابية"  2

 1 األجنبي على كفالة غيره بين الف والفي دينارتغريم مستخدم  3

 1 قرشا للتنكة 41تثبيت اسعار البنزين وتخفيض السوالر والكاز  4

 5  التعهد المطلوب من معارض السيارات يهدف لمنع االعتداء على الشوارع واالرصفة" االمانه"  5

 11  األمير فهد بن محمد أل سعود يزور غرفة تجارة اربد 6

 

 (5114) صحيفة العرب اليوم

 14 فاتورة النفقات التقاعدية تتخطى مليار دينار 1

 14 4113تدعو المكلفين لتقديم إقرارات " الضريبة" 2

 14 ملفات تأمينية وقانونية تطفو على السطح 3

 15 %4.8نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة  4

 15 المستعملة" الهجينة"منع استيراد بطاريات السيارات  5

 

  (3473)  صحيفة الغد

 1ب  بالغاز المسال" محطة العقبة"لتزويد " شل"اتفاقية مرتقبة بين الحكومة و  1

 1ب  سنوات لتنفيذ إجراءات التطوير 6" مصفاة البترول"الحكومة تمهل  2

 1ب  "الشمسية"توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية لمشاريع  3

 4ب  التعاون اإلقتصادي مع السودانالحلواني يدعو لرفع درجة  5

 4ب  تغييرات المنطقة جعلت األردن بلدا محوريا لتمرير الطاقة: حامد 6
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 3ب  خبراء يطالبون بسن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 7

 3ب  تباين اآلراء بين التوازن واألسئلة المعلقة": التخاصية" 1

 3ب  تقرير التخاصية يتسم بالدقة والوضوح: اقتصاديون 9

 8ب  4113خالل الربع األخير من % 11ارتفاع انتاج بيض المائدة  11

 8ب  %1114مؤشر البورصة ينخفض  11
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1 GDP grows by 2.8% in 2013  1 

2 Liquefied gas terminal to boost energy sector  2 

4 No changes to petrol prices in April  3 

10 Jordan ready to provide all technical support to Sudan- Halawani 4 
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