
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/7/1122الخميس 
   الصفحة                                                                                                                                 (22271)  صحيفة الرأي

   3  اجراءات لمعالجة األزمة المرورية في عمان 2

   12 1121المملكة السابعة عربيا بحجم االستثمارات األجنبية في " االونكتاد" 1

   11  االردن واالتحاد االوروبي يعنان دخول تبسيط قواعد المنشأ حيز التنفيذ 3

   13  ألف فرصة عمل في النصف األول من العام الماضي 27استحداث " االحصاءات" 4

   41  تسهيل استقطاب االستثمارات يسهم في تخفيض معدالت الفقر والبطالة: خبراء 1

   41  في أيار% 7أسعار المنتجين الزراعيين تنخفض  2

   

   (27211) صحيفة الدستور

   2  وقف العمل بقرار تخفيض رسوم بيع وضريبة العقار 2

   2  يخدم المدارس واالحياء داخل المدنرئيس الوزراء يدعو لقطاع نقل  1

   9  ضعف دور المرأة احد مشكالت االقتصاد الوطني: الغزاوي  3

   12  مذكرة تفاهم أردنية اسبانية في مجال العالمات التجارية 4

   12  في مصلحة المستهلك 11المستوردة " المستعملة" قرار تخفيض نسب االستهالك على السيارات  1

   12  ارتفاع اسعار الخضار والفواكه بنسب كبيرة جدا 2

   11  ات المستعملة وغير المستعملةردود فعل ايجابية واشادة بقرار التعريفة الجمركية الخاصة بالسيار 7

   

   (4193) صحيفة الغد

   2ب   يستخدمون النقل العامفقط من سكان العاصمة % 23 2

   2ب  حزمة جديدة من مشاريع الطاقة المتجددة خالل شهرين: سيف 1

   2ب   أداء القطاع السياحي ما يزال دون مستوى الطموحات: عناب 3

   2ب   الور يدعو الصناعيين النشاء منطقة تنموية بالماضونة 4

   1ب   من فرص العمل% 77محافظات تستحوذ على  3 1

   3ب   الجمارك تسهل االجراءات لضمان انسيابية حركة رديات الضريبة 2
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1 Jordan-EU ‘relaxed’ rules of origin deal goes into effect for 10 years  1   

1 Transportation regulator ready with short-term plan to address sector problems  2   

3 ‘GAM to clamp down on shops obstructing pavements’  3   

3 Gov’t urged to offer incentives for buying large apartments  4   
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