
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 02/4/0204 األحد
 الصفحة                                                                                                                                  (07851)  صحيفة الرأي

 75  حلقة نقاشية حول العالقات األردنية البريطانية 0

 0 الالمركزية هي الحل األمثل الذي يعيد للبلدية دورها: المجالي 0

 8 مباحثات أردنية فلسطينية ترتكز على ناقل البحرين واجتماعات اللجنة المشتركة 1

 02 المملكة من الدخل السياحي حتى نهاية آذارمليون دينار عائدات  508 4

 02 مليار دينار االستثمار غير األردني في األوراق المالية بالقطاع البنكي 5,0 7

 12 االقتصاد يستقر بعد عجز الموازنات السابقة: الحلواني 5

 12 0200اجتماع تأسيسي لمجلس الرؤية المستقبلية لألردن  5

 10 عالمياً لتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر" محركات التغيير"المنشآت الصغيرة والمتوسطة من : حتاحت 8

 10 استقبال اعتراضات الدعم ألصحاب المهن بغرف التجارة بمدن الشمال 2

 10 اعالن دورات تدريبية/ غرفة تجارة عمان  02

 

 (05822) صحيفة الدستور

 1 مليون دينار حجم االستثمارات البريطانية القائمة في االردن تتركز بقطاع الصناعه 500 1

 1  يؤكد أهمية تنفيذ اصالحات مالية حفاظا على االستقرار المالي للمملكة" النقد الدولي "  2

 1  مرشحا آلنتخابات مجلس ادارة غرفة صناعه عمان 00 3

 6 المدرجة ضمن القائمة السوداءتطالب الجمارك بالكشف عن اسماء الشركات " المواصفات والمقاييس" 4

   خبراء يوصون ببيئة استثمارية محفزة وتشكيل وحدة االزمات االقتصادية 5

  "الحرة السورية االردنية" دراسة إنشاء ساحة مبيت للشاحنات المتوجهه الى  6

 

 (7205) صحيفة العرب اليوم

 04 االردنيون يفضلون الشقق ذات المساحات المتوسطة 1

 04 ضريبة الدخل نموذجا.. نحو اصالح السياسات المالية  2

 07 غالبية المعترضين اخطأوا في تعبئة الطلب: الضريبة 3

 07 مليار دوالر االستثمارات في العقبة 00: محادين. د 4

 07 إطالق برنامج القائمة الذهبية المعدل 5

 

  (14200)  صحيفة الغد

 3ب  مليون دينار حجم االستثمارات البريطانية بالمملكة 500 1

 1ب  البنك الدولي يطرح خيارات تمويلية جديدة يستفيد منها األردن: سيف 2

 1ب  مليار دينار 41,0 الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة ترتفع إلى 3
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 1ب  انخفاض معدل البطالة لم ينعكس على اإلقتصاد إيجابا \تقرير اقتصادي 4

 3ب  ليبيا تعتزم زيادة اإلستثمارات في األردن: بن يوسف 5

 3ب  مؤتمر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة االسبوع المقبل 6

 3ب  "المطار الدولي"و" نقابة العاملين في النقل الجوي"اتفاق بين  7

 8ب  %10صادرات المملكة إلى السعودية ترتفع  8

 8ب  "االتصاالت"األلياف الضوئية أهم الثورات في : سليط 9
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