
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 02/02/0202  الثالثاء
 الصفحة                                                                                                                                  (00421)  صحيفة الرأي

 02  مراد يدعو الغتنام االتفاقيات الثنائية لتعزيز االستثمارات ورفع حجم التجارة البينية مع النمسا 0

 0  بيئيةاطالق مشروع تعزيز القدرات والحوكمة ال 0

 20  خفض ضريبة المبيعات والتعرفة الجمركية على سلع ينعكس ايجابا على النشاط التجاري: تجار 1

 0 لمكاتب السيارات بحدائق الملك عبدهللامهلة اضافية  4

 0  مجلس شراكة صحي بين القطاعين العام والخاص: حياصات 2

 02  أشهر 4في % 84مستوردات المملكة من الطاقة انخفاض  0

 02  ترحب بفتح الحدود العراقية أمام صادرات الخضار" الزراعة" 2

 02  يقدم الدعم المادي ألصحاب المشاريع الريادية" ضمان القروض: "فاخوري 8

 

 (02102) صحيفة الدستور

 8  "القدرات والحوكمة البيئية" االميرة بسمة بنت علي ترعى اطالق مشروع  0

 22  غرفة تجارة عمان تستضيف البعثة التجارية النمساوية 0

 22  تثمن قرار الحكومة بخفض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على عدة سلع: تجارة عمان  1

 1  مليار دوالر لتحمل أعباء األزمة السورية 4.8: النسور  4

 2  واالجنبية العربية بالدول االردن عالقات تنمية في االعمال رجال جمعية بدور يشيد الملك 2

 22 االجراءات وتسهيل الرقابة لزيادة الخاصة المنطقه في الجمارك توحيد 0

 22 %0.4 وقيمتها" المقطوعه الدخل ضريبة مبدأ"  الى بالعودة تطالب" المقاولين"  نقابة 7

 

 (4200)  صحيفة الغد

 0ب   النمساوية االستثمارات لتعزيز الثنائية االتفاقيات الغتنام يدعو مراد 0

 1ب  %02 الى تصل بنسب اسعارها على ينعكس واألحذية المالبس على" الضريبة" تخفيض: تجار 0

 0ب   دوالر مليون 2.2 بـ تقدر بخسارة البولندية القمح شحنة تبيع" الصناعة" 1

 0ب  %02 ينخفض التجاري الميزان عجز 4

 0ب   "المتجددة" لمشاريع رخص إصدار قبل واضحة بمعايير التزامها تؤكد" والمعادن الطاقة" 2

 0ب  تونس مع األردنية التجارية المبادالت حجم لزيادة يدعو الطباع 0

 0ب   للمملكة يورو مليون 82 بـ قرضا يقدم االوروبي االتحاد 2
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10 Murad seeks better Jordanian –Austrian business relations 1 

3 Commerce chamber welcomes reduction of sales tax, customs duties  2 

2 Polish wheat shipment sold, to be re-exported 3 

2 Jordan receives second payment of EU loan   4 

10 Data show lower exports to countries of Greater Arab Free Trade Area 5 

13 Monarch thanks businessmen for serving nation  6 
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