
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 91/8/4192الثالثاء
 الصفحة                                                                                                                                  (98181)  صحيفة الرأي

 1 واحالة قضاياها الى المحكمة االدارية" العدل العليا"الغاء  9

 1 اختصاصيون يحذرون من تداعيات االعتصامات على االقتصاد الوطني 4

 4 "الضمان"اسس االعفاء من الغرامات على المؤسسات والمنشآت بموجب قانون  3

 6 نسعى الى ايجاد سياسات زراعية جديدة: الزعبي 2

 8 4194من الوظائف العامة عام % 22النساء يشغلن  8

 44 فهد الفانك/ شركات خاسرة  991 6

 44 عصام قضماني/ النشاط االقتصادي للجيش  7

 42 مليار دينار صافي الدين العام لنهاية حزيران 41 8

 42 من اجمالي التسهيالت بنهاية نيسان% 11البنوك تستحوذ على  1

 46 انماط النقل تسجل نموا بأدائها 91

 46 توقيع اتفاقية لتنفيذ برامج تنموية في المفرق 99

وتمويل االرهاب لمحالت صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة واالحجار تعليمات مكافحة غسل االموال  94

 4192الكريمة لعام 

42 

 48 ضعف القوانين يعيق انتشار التجارة االلكترونية في االردن: خبراء 93

 

 (96196) صحيفة الدستور

 1 لجذب االستثمار% 911قد تصل الى   مناطق تتطلب اعفاءات: النسور  9

 12 مليون دينار صافي مديونية المنشآت والشركات للضمان االجتماعي 67 4

 18 4192المملكة للنصف االول مليون متر مربع مساحات االبنية المرخصة في  7.1 3

 18 تسعى لعدم رفع الضريبة على القطاع التجاري" المستهلك"  2

 18  منح نقابة استقدام العاملين استثناء من قانون المنافسة الختيار شركة تأمين واحدة 8

 18  أشهر 7خالل % 48تراجع مبيعات المواد الغذائية : جوابرة  6

 18 االردن يتصدر المستثمرين العرب في دبي 7

 18  تطالب باعفاء السلع من رسوم بدل الخدمات" تجار المواد الغذائية"  8

 18  مليون دينار ميزانية المسؤولية االجتماعية للشركات في االردن سنويا 11 1

 

 (6616) صحيفة العرب اليوم

  واتفاقيات خالل يومين..اعفاءات ضريبية لألستونيين 9

  «االوروبي العادة االعمار»مليون دوالر من  911مساع اردنية للحصول على  4

 

 (3611)  صحيفة الغد

 4أ  فئات بحسب نسب البطالة 3يدعو لتقسيم المناطق النائية لـ : القطامين 9

 9أ  %2انخفاض نسبة المخالفات الغذائية الحرجة في اربد : عبيدات 4

 1ب  بربع مليار دوالر" الناقل االخضر"مستثمر اماراتي يبدي استعداده لتنفيذ  3
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 1ب  أشهر 7مليار دوالر الدخل السياحي في  4.8 2

 1ب  "المناطق التنموية"مليون دينار االستثمار التراكمي في  686.1 8

 4ب  تبحث مع ممثلي الشركات الناقلة تذليل عقبات النقل" الفوسفات االردنية" 6

 3ب  تؤكد اهمية صياغة قانون لحماية البيانات الشخصية" االتصاالت" 7

 8ب  يتوافق مع االوضاع االقتصادية بما" ضريبة الدخل"تدعو لتعديل " جمعية المصدرين" 8
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91 Jordanians top Arab list of investors in Dubai’s property market 1 

91 Ashqar assures transport companies about phosphate production, exports  4 
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