
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 4/5/6102األربعاء 
                                                                       (02211)  صحيفة الرأي

 الصفحة                                                           
  

   44  من عمال الوطن 55تكرم " تجارة عمان" 0

   0  االعفاءات الضريبية تنشط الموسم السياحي 6

   41  فهد الفانك/ مجزرة االيرادات المحلية اعفاءات ضريبية كاسحة 4

   46  ذو حدين وتؤكد أهمية حماية الصناعة الوطنيةاالتفاقيات التجارية سيف : علي 4

   44  االردن يعول على ايفاء الدول المانحة بالتزاماتها: وزير التخطيط 5

   44  عازمون على سلخ االقتصاد الفلسطيني عن اسرائيل: رجال أعمال 2

   21  انخفاض قيمة الشيكات المتداولة في الثلث األول% 4.3 5

   21  عقد االجتماع االول لمجلس اعمال دول اتفاقية أغادير 3

   

   (05565) صحيفة الدستور

   1  الملك وولي العهد السعودي يبحثان متابعه إنشاء مجلس التنسيق السعودي االردني 0

   1  األردن من أكثر الدول في الشرق االوسط منعا لدفع الرشاوى": الشفافية الدولية"  6

   1  مليار دوالر مجموع المساعدات األمريكية للمملكة العام الحالي 572.1 4

   7  عقوبة فك الشمع االحمر تصل الى سنه سجن: االمانه  4

   7  يدخل حيز التنفيذ" المقيدة" األف دينار على المجموعات السياحية " 51"قرار فرض كفاله  5

   11  لقاء اردني فلسطيني إلزاله معيقات االستثمار 2

   11  من إجمالي فرص العمل على مستوى العالم% 01-11المشروعات الصغيرة والمتوسطه توفر  5

   11  تراجع حجم الصادرات في قطاع األثاث خالل العامين الماضيين% 21: ماضي  3

   

   (4603) صحيفة الغد

   6ب   عامال من عمال الوطن 55تكرمان " تجارة االردن"و" تجارة عمان" 0

   3أ   تخفف األعباء المالية جراء استضافة آالف السوريينالمساعدات االمريكية : فاخوري 6

   00أ   الفايز يدعو دول الخليج لزيادة استثماراتها في االردن 4

   0ب  المركزي يخضع شركات التمويل األصغر لرقابته واشرافه 4

   0ب   قواعد المنشأ مرهون بتشغيل السوريينتخفيف : سفير االتحاد االوروبي 5

   0ب   ضريبة الدخل تعمق مشاكل قطاع النقل 2

   6ب  الحوار كفيل بمعالجة مشاكل القطاع التجاري: الكباريتي 5
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1 EU vows ‘flexibility’ as talks on rules of origin continue  1   

1 Jordan, Saudi Arabia discuss progress in joint council  2   
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