
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/7/4102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (05950)  صحيفة الرأي

 32  االردن والهند يبحثان سبل التعاون االقتصادي المشترك 1

 33 دعم الطاقة عالمة تخلف 3

 32 4102تناقش مشروع قانون ضريبة الدخل لعام " االقتصاد النيابية"  2

 32  لنهاية حزيران" حرة الزرقاء" الف مركبة الداخلة والمصدرة من  6248 4

 32 الف طن من الخضار والفواكة خالل سته شهور 280االردن يصدر  5

 34  تبدي استعدادها لتحسين بيئة االعمال في المملكة" انتاج"  6

 34  حول دعوة رئيس الوزراء لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 7

 37 "السياحة النيابية" يطالب الحكومة تنفيذ توصيات   المسلماني 8

 

 (07878) صحيفة الدستور

 33 تبحث التعاون االقتصادي مع الهند" تجارة عمان"  0

 1 صرف رواتب الموظفين قبل عطلة العيد 4

 1 ال تراجع عن الضريبة الخاصة على الخلوي: وزير االتصاالت  3

 31 أشهر 7مليون دينار قيمة مشتريات غير االردنيين في بورصة عمان في  09893 2

 33 التعطل عن العمل حتى منتصف العام الحاليمستفيدا من تأمين  02839 5

 32 اطالق المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة بين االردن والمكسيك قريبا 7

 32 اشهر 7تراجع كبير في الطلب على حديد التسليح محليا في  7

 

 (5884) صحيفة العرب اليوم

 1  الف دوالر شهريا 757فاتورة كهرباء الزعتري  1

 14  انخفاض اعداد السياح ال عالقة له بالتوترات االمنية في المنطقة  قموة 3

 14  فاتورة الرواتب تستهلك ثلث الموازنة العامة 2

 

 (3571)  صحيفة الغد

 8ب  مليون دينار مستوردات المملكة من الهند 787 \أخبار الغرفة 1

 3ب  انحسار الطلب على السلع الغذائية 3

 3ب  تجار األلبسة يعولون على العيد إلنعاش الحركة التجارية وزيادة مبيعاتهم 2
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10 ACC’s NEWS\ Murad, Trigunayat push for developing Jordanian-Indian commercial 

ties 

1 

10 Drafting Jordanian-Mexican free trade agreement in progress-Halawani 2 
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