فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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صحيفة الرأي ()75555
 7اتفاقية تعاون بين غرفتي تجارة وصناعة عمان ومؤسسات بلغارية
" 5تجارة عمان" تعقد جلسة توعوية حول "ضريبة الدخل"
 9سفيرة النرويج :األردن قوة استقرار في المنطقة
 4أسئلة برسم الوثيقة  /فهد الفانك
 5الدين العام للمملكة يرتفع  53194مليون دينار في الربع األول ويصل إلى  5193مليار
 5النائب المسلماني :قرارات الحكومة وتوصياتها بخصوص اإلعفاءات السياحية حبيسة األدراج
" 1حماية المستهلك" تدعو الحكومة للتريث في رفع الدعم عن الخبز
 3قفزات ملحوظة للمملكة في قطاع االتصاالت و  111مليون دينار استثمارات متوقعة خالل 5173 – 5174
 3توقيع اتفاقية لدعم مشروع إدارة النفايات الصلبة بقيمة  73مليون دوالر
 71البنك الدولي :زيارة االستثمار في الطفولة المبكرة ضروري للتنمية واالندماج في العالم العربي
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صحيفة الدستور ()71713
 7اتفاقية تعاون بين غرفتي تجارة وصناعه عمان ومؤسسات بلغارية
 5االردن نائبا لرئيس مجلس محافظي "االوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية"
 9مستثمرو االسكان ينفذون وقفه احتجاجية
 4الحاج توفيق  :استقرار أسعار العديد من السلع الغذائية والرمضانية هذا العام
 5افتتاح معرض للمنتجات والصناعات األردنية برام هللا

22
22
22
22
22

صحيفة العرب اليوم ()5734
" 7تطبيقات التراسل" ساهمت بتخفيض إيرادات شركات االتصاالت
 5تخفيض سعر الكهرباء للفنادق ليس حال صائبا لمشاكل القطاع السياحي
 9فوائد الدين العام ترتفع  % 5في الربع األول وتبلغ  222مليون دينار
 4شويكة :األردن يملك بنية تحتية متطورة في قطاع االتصاالت

74
74
75
75

صحيفة الغد ()9317
 7اتفاقية تعاون بين غرفتي "التجارة " "والصناعة عمان" ومؤسسات بلغارية
" 5تجارة عمان" تطلق سلسلة من الجلسات التثقيفية حول قانون ضريبة الدخل
 9مصدر :المساعدات االقتصادية االمريكية مشروطة بإصالحات في "المياه والصحة وحقوق المرأة"
 4الصرايرة يتوقع نمو نتائج "البوتاس العربية"  %51في العام الحالي
 73 5مليون دوالر قرض من البنك االوروبي لتوليد الكهرباء من الغاز الحيوي
 5مصدر :توقيع اتفاقية تمويل "شبكة االلياف" خالل المنتدى االقتصادي
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Int’l survey highlights strong impact of refugee influx on employment among
Jordanians
Housing developers urged to suspend land purchases
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