
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/5/4104األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (05551)  صحيفة الرأي

 1 الملك يتلقى رسالة من الحكومة حول التصور المستقبلي لالقتصاد 1

 4 السياحة نفط األردن وقادرة على إنقاذ االقتصاد المتعثر: عربيات 2

يسر غرفة تجارة األردن دعوتكم للمشاركة ضمن الوفد االقتصادي األردني لحضور أعمال الملتقى االقتصادي / دعوة  3

 1/1/4104-4العربي األلماني السابع عشر المقرر انعقاده في برلين خالل الفترة 

5 

 34 مالمح الخطة العشرية/ رؤوس أقالم  4

 33 ارتفاع حجم االستثمارات السورية المستفيدة من قانون االستثمار حتى الثلث األول%  41 5

 33 غرف الصناعة تحذر من تأثير فرض رسوم إضافية على تنافسية الصناعة الوطنية 6

 33 هدوء نسبي في سوق الصرافة تأثراً بتعطل األسواق العراقية 7

 63 حمادة نقيباً ألصحاب المطاعم والحلويات" : الرأي والتشريع" 3

 63 أمانة عمان تبدأ بإجراءات تشكيل وحدة فنية لمتابعة سير معامالت التراخيص 3

 

 (01501) صحيفة الدستور

 21  مليارات دينار قيمة االستثمار المحلي باالوراق المالية حتى نهاية نيسان 01 1

 21 4100مليار دوالر في العام  01االقتصاد العالمي انتج خدمات تزيد قيمتها على  2

 22 مادة االسمنتاالف طن متوسط استهالك االردن يوميا من  5 3

 22 دفع اول فاتورة الكترونيا في االول من ايار الجاري 4

 23 تطالب باعادة النظر بشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص" تجارة االردن"  5

 24 4104تنشر مسودة نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة " الدستور"  6

 

 (5337) صحيفة العرب اليوم

 14 سنويا% 6,4وعلى الكهرباء % 5,1نمو الطلب على الطاقة  1

 14 استقرار تعامالت المعدن االصفر في السوق المحلية 2

 14 %1,7النمو االقتصادي في المملكة ال يتجاوز : باستثناء قطاع االنشاءات 3

 15 من العمالة السورية في المحافظات المستضيفة لالجئين% 43 4

 15 نسب اإلشغال بالعقبة في عطلة نهاية االسبوع الماضي% 35 5

 

 (1515)  صحيفة الغد

 1أ  استئناف تصدير الفوسفات بعد توفير الحماية لعمال القطاع الخاص في الميناء 0

 1ب  البضائع المستوردة المعفاة من الجماركالبدء باستيفاء بدل خدمات على  2

 3ب  مشروع قانون االستثمار ينص على انشاء هيئة استثمارية \تقرير اقتصادي 3

 3ب  مشروع قانون ضريبة الدخل لم يقر وما يزال على طاولة اللجنة" أبو صعيليك" 4

 3ب  "دعم المحروقات"ألف رب أسرة يحصلون على  757 5

 8ب  مليون دينار قيمة مستوردات المملكة من القطن في شهرين 13 6

 8ب  كتلة العمل الصناعي تعد بدعم القطاع 7

 8ب  الساكت يحذر من اثر الرسوم على السلع المعفاة 3
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1 Gov’t to engage all stakeholders in 10 year economic blueprint 1 

3 Ensour says economic blueprint to be roadmap for governments to follow 2 
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