
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 03/4/4304االربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (08550)  صحيفة الرأي

 03 التوصية بوضع حلول سريعه لتنشيط اعمال القطاع الخاص وعودة خدمة العلم 1

 22 ين التجار والمستوردينفرض رسوم بدل خدمات على السلع االساسية ال يحقق العداله ب: خرفان  2

 0 المقاولين تطالب بزيادة نسبة العمالة الوافدة في قطاع اإلنشاءات 0

 13 استقرار االردن عامل ألستقطاب المجموعات السياحية 4

 22 ثبات تصنيف االردن االئتماني 2

 22 مليار دوالر إجمالي الدخل السياحي وتحويالت المغتربين في الربع االول 0.1 2

 22 االعالن عن تاسيس مجلس اعمال اردني تركي لتعزيز التعاون االقتصادي المشترك 2

 28 التوسط لدى البنوك للحصول على قروضالمركزي يحذر من شركات تدعي  8

 29 كتلة الصناعه تدعو للمشاركة بانتخابات غرفة صناعه عمان 9

 22 في االجور بين النساء والرجالإطالق مبادرة وطنية لالنصاف  13

 

 (01503) صحيفة الدستور

 19 وزراء سابقون واقتصاديون يوصون بوضع خطة لتنشيط اعمال القطاع الخاص 1

 18 نقابة تجار المواد الغذائية تدعو إليجاد حل للحمالت التفتيشية المتكررة على المراكز التجارية 2

 18 وفد اقتصادي تركي يشيد بتجربة العقبة االقتصادية الخاصة 0

 18 اتفاقية بين الداخلية والمدن الصناعية قريبا لتسهيل إجراءات المستثمرين 4

 

 ( 8108) صحيفة العرب اليوم

 14 توصيات بوضع خطة لتنشيط اعمال القطاع الخاص 0

 14 مليار دينار مديوينة االردن حتى نهاية شباط 40 4

 12 إشغال السيارات السياحية في الربع االول% 13 0

 

 (0834)  صحيفة الغد

 0ب  خبراء يطالبون بمشاركة حقيقية للقطاع الخاص في إعداد الخطة االقتصادية العشرية 0

 00أ  سنوات 1مليار دوالر في  43حققت استثمارات بـ " العقبة الخاصة" محادين  2

 00أ   نسبة مساهمة تشغيل القطاع السياحي من القوى العاملة في المملكة% 1: القطامين  0

 0ب  اقتصادية النواب تقر قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة 4

 0ب  يهدد الشركة ويضر باالقتصاد الوطني  إضراب الفوسفات: خبراء  2
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10 Private sector wants real, not superficial, planning role  1 

10 Interior ministry to facilitate permits security procedures  2 
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