
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/4/4104الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (06850)  صحيفة الرأي

 4 الكويت تقف مع األردن لمواجهة التحديات االقتصادية: جابر الصباح  0

 4 تشترط تشغيل أردنيين في شركات اإلسكان" العمل" 4

 44 تحسن ملموس في الحساب الجاري/ رؤوس أقالم  3

 46 من العمالت األجنبية لنهاية شباط" المركزي"مليار دوالر احتياطي  0424 4

 46 مليون دينار تراجع صافي االستثمار غير األردني لنهاية آذار 0526 6

 46 مفاوضات مع المكسيك لعقد اتفاقية تجارة حرة: الحلواني 5

 46 مرات بعد تعديل التعرفة 3فواتير الكهرباء للعدادات المؤقتة تضاعفت : عقاريون 7

 47 عمال الفلسطينيوملتقي رجال األ" رجال األعمال األردنيين"مذكرة تفاهم بين  8

 

 (05788) صحيفة الدستور

 8 االمانه تواصل حملة ازاله البسطات وسط البلد 1

 11  وسط البلد عندما تفرض الدولة هيبتها بازاله البسطات والعشوائيات 2

 11 مليارا دينار حجم التداول في قطاع االسكان للربع االول من العام الحالي 3

 11 االردن والصين تضعان آليات محددة لتعزيز التعاون االقتصادي 4

 18 االقتصاد النيابية تناقش اسس منح االقامات للمستثمرين 5

 18  مليون دينار 65شركة جديدة براسمال 4484تسجيل : اشهر  3خالل  6

 32  المساواه وتكافؤ الفرص الزاله العقبات امام المستثمرين 1

 

 (6505) صحيفة العرب اليوم

 04 تشديد االجراءات لتحصيل اموال للدولة متأخرة عن الدفع منذ عشرات السنين 1

 04  الحكومة مستمرة في دعم الخبز: الحلواني 2

 04 االحد المقبل" بدل المحروقات"استقبال االعتراضات على  3

 06 تطلق استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير القطاع" النقل" 4

 

  (3481)  صحيفة الغد

 0ب  ماليين دينار قيمة الشيكات المرتجعة 418 1

 0ب  "التعامل النقدي"تؤجل تنفيذ " األوراق المالية" 2

 3ب  عاما 06مليون دوالر مساعدات صينية لألردن في  054 3

 3ب  "الكرك للبترول"و " الفوسفات"مذكرة تفاهم بين  4

 3ب  4105أعمال منظومة الموانئ الشاملة تنتهي في : غانم 5

 8ب  في كانون الثاني% 33مستوردات الغاز الطبيعي تنخفض  6
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10 Gov’t, IFC launch new smartphone application to improve inspections  1 

10 Jordanian-Chinese committee agrees to boost trade volume, tourism exchange  2 

10 Cancellation of sales taxes on financial transfer services takes effect  3 
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