
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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 صحيفة الرأي )17377(                                                                                                                                   الصفحة

 29 *تجارة عمان تشيد بمنح خصومات على بدالت المناولة 1

 6 السورية" .. مصلحة إقليمية وعالمية لخدمة اقتصاديات الدول –"الحرة األردنية  2

 8 الحموري: االنتهاء من وضع استراتيجية للسياحة العالجية 3

 29 *مارات االمريكيةالمفرق التنموية جاهزة الحتضان االستث 4

 29 "السيلفيا" المصري يهدد أصحاب مقالع ومصانع باستثمارات تقدر بالماليين 5

 30 رخص لتوليد الطاقة المتجددة وممارسة أنشطة الطاقة 7منح  6

 56 *ووزير الصناعة والتجارةلقاء حواري بين رجال االعمال  7

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18301) صحيفة الدستور

 17  تشيد بتعاون شركة المطارات االردنية" تجارة عمان"  1

 17 اقتصاديون : إعادة فتح " معبر نصيب" سيعزز العالقات االقتصادية بين االردن وسوريا 2

 1  المعشر : الملك وجه الحكومة لدراسة العبء الضريبي على المواطن وإعادة النظر به 3

 1  الدستور": ال تغيير على سياسة حماية المنتج المحليحنيفات لـ "  4

 

      (8939) صحيفة السبيل

 3 عناب تدعو إلى دراسة واقع القطاع الفندقي لتطويره 1

 

 (4719) صحيفة األنباط

 2 مواطنون يرفضون األسعار الجديدة 1

 4 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي 3211 2

 

 ( 4995) صحيفة الغد

 1ب  معروف.. مستثمر يحمل عدة جنسيات أجنبية يحصل على "األردنية" 1

 2ب  قانون ضريبة الدخل والعبء الضريبي.. للحقيقة وجه آخر 2

 2ب   أشهر 5% ارتفاع قيمة اإليرادات الضريبية على السلع والخدمات في 4 3

 2ب   مشاريع متأخرة في قطاع االتصاالت خالل حزيران 3 4

 4ب  %4.3قيمة الشيكات المرتجعة ترتفع  5

 4ب   "العربية للطاقة" تنفذ حملة تعريفية عن األردن في هولندا 6
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2 Annab meets hotel association over boosting sector 1 

3 Stakeholders discuss amending income tax law for social justice, national growth 2 

3 JCI, Labour Ministry announce new recruitment measures for guest workers 3 
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