
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 31/4/4134األحد 
 الصفحة                                                                                                                                 ( 36811)  صحيفة الرأي

 8 المسلماني يحذر من تصرفات تضر بالقطاع السياحي 3

 11 أمانة عمان تبسط إجراءات معامالت التراخيص اإلنشائية 4

 14 4131حسابات الدخل القومي / رؤوس أقالم  1

 14 أين تذهب عائدات الضرائب/ مؤشر  4

 14 السبت.. رئيس الوزراء يرعى مؤتمراً لوضع حلول لعجز الموازنة  6

 14 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين األردن والسلطة الفلسطينية 361 1

 14 تحذر من ألبسة ال تحمل بطاقة بيان" المواصفات"تنفي و " النقابة" 7

 

 (31761) صحيفة الدستور

 1 الربط السككي بين دول المشرق والمغرب العربي سيعزز التعاون االقتصادي: النسور 1

 6 ون األداة االقتصادية الرئيسة إلحداث التنمية الشاملةالُحكام االداري: وزير الداخلية  2

 21  ماضي رئيسا لجمعية مصدري ومنتجي االثاث 4

 21 مرشحين النتخابات الغرف في صناعه عمان 6 5

 21 اتفاق مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين على بدء تعافي االقتصاد المحلي 6

 22 بدء التعاقد على استيراد السلع الرمضانية الشهر الحالي 7

 22 مطالبات بإعفاء بيض المائدة من ضريبة المبيعات 8

 

 (6644) صحيفة العرب اليوم

 34 صندوق النقد يدعو لالستمرار في اصالح القطاع الضريبي 1

 34 من الناتج المحلي% 16توقع وصول االحتياجات التمويلية للموازنة الى  2

 36 4131مليون اردني غادروا االردن لغايات السياحة في  3,7 2

 36 اليوم" بدل المحروقات"الضريبة تبدأ استقبال االعتراضات على " 4

 36 تدرس بيع االسمدة للسوق المحلية بسعر تفضيلي" الفوسفات" 5

 

  (1486)  صحيفة الغد

 3ب  رسوم تمرير وتوريد النفط العراقي إلى األردن لم تحدد: مصادر 1

 4ب  لتحسين تصنيف تنافسية المملكة" اإلعسار المالي"مطالبات باإلسراع في إقرار  2

 4ب  تأسيس محاكم اقتصادية متخصصة يشجع االستثمار: خبراء 2

 4ب  "التجارة عبر الحدود"األردن قادر على الوصول لمرتبة متقدمة في : اقتصاديون 4

 4ب  المرأة في الحياة العامةمبادرة جديدة لتعزيز مشاركة  5

 8ب  %34صادرات الزرقاء والمفرق الصناعية ترتفع  6
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1 Ensour meets Arab transport officials over regional plans  1 

2 ASEZA, Roma Tre University examine cooperation possibilities  2 

3 ASEZA extends JD1.5 million to support Aqaba education sector  3 

3 New projects to improve water supply in northern, central regions  4 

10 Conference discusses budget deficit and indebtedness on Saturday  5 
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