
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 13/12/2016الثالثاء 
   الصفحة                                                                                                                                  (16816)  صحيفة الرأي

   1 توجه الستثناء سلع غذائية من الضريبة والرسوم الجمركية 1

   25  دولة في العالم على مؤشر ريادة االعمال 81األردن يتقدم على  2

   25  ى ديون االردن الخارجية في تشرين الثاني% العائد عل2,8 3

   25 آالف مركبة الداخلة والمصدرة من حرة الزرقاء تشرين الثاني 8 4

   26 شهرا 16التسهيالت االئتمانية لـ" االسهم" باقل مستوى في  5

   27  ردنية االفريقية لألعمالبدران رئيسا للجمعية اال 6

   48  شاحنة مبردة تعمل على نقل الخضار والفواكه للتصدير 3570 7

   48  ترشيح شركة ميناء حاويات العقبة لثالث جوائز بدبي 8

   48 يعملكاوي: مشروع القطار بين عمان والزرقاء رديف للباص السر 9

   

   (17741) صحيفة الدستور

   6 ء التراجع عن قرار ضريبة المبيعات"وكالء السياحة" تناشد رئيس الوزرا 1

   8  الحالي 15تحصيل ضريبة المبيعات على شركات السياحة اعتبارا من  2

   21 "الصناعة و التجارة" تتخذ كافة االجراءات الالزمة إلدامه عمليات الرقابة على االسواق 3

   21 2017دينار لدعم القمح واالعالف لعام مليون  180الحكومة ترصد  4

   22 الكباريتي: العالقات االردنية القطرية على راس جدول اعمالنا لتطويرها 5

   

   (3511) صحيفة السبيل

   2 حبس وغرامة لمن يخالف أحكام "الموازنة العامة" 1

   3 "الزراعة" تستبعد صرف تعويضات للمزارعين المتضررين من الصقيع 2

   4 د حال فرضت الحكومة ضريبة مبيعات على المسافرين"وكالء السياحة" تلوح بالتصعي 3

   

   (4157) صحيفة األنباط

   12 افتتاح مؤتمر أمن المعلومات للشرق األوسط وافريقيا 1

   13 %4أسعار النفط تواصل " .. والمكاسب تقترب من  2

   

   ( 4434) صحيفة الغد

   1ب   يوما 11مليون أسطوانة غاز في  1.6استهالك  1

   2ب   يوجه انتقادات مباشرة للسياسات االقتصادية واالجتماعية الحكومية"الوطني لحقوق االنسان"  2

   3ب   مليار دوالر 1.36هيئة االستثمار تعرض في الدوحة فرصا استثمارية بـ  3

   

   (3886) صحيفة الديار

   4 فاخوري يطالب المانحين بحوافز للصناعيين لإلستفادة من قواعد المنشأ 1

   1  طن زيت 1200تصدير  2
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1 Despite decline, Jordan remains among most economically free nations  1   

3 ‘Amman-Zarqa-QAIA train project to complement BRT’ 2   

10 Jordan showcases investment opportunities worth $1.36b to Qatari business leaders 3   
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