
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/8/1122الخميس
 الصفحة                                                                                                                                  (29552)  صحيفة الرأي

 63 دورة إدارة شبكات التواصل االجتماعي في ترويج الخدمات" تجارة عمان" 2

 1 فتح القطاع الزراعي امام العمالة الوافدة: الزعبي 1

 4 "الشراكة"و " االستثمار "يعيد للنواب قانوني " األعيان" 3

 11 مليار دوالر مستوردات االردن من الطاقة في النصف االول 1215 2

 11 مقارنة مع العام الماضي% 29ارتفاع استهالك الخبز : الحموري 9

 11 تحسين البيئة االستثمارية بالحوافز التشريعية والتطبيق العادل للقوانين 6

 63 بالمنطقة 1111مليون دوالر حجم سوق الحوسبة السحابية في  671 7

 63 تستدعي مؤسسات معفية من ضريبة الدخل والمبيعات" اقتصادية النواب" 8

 63 تنتخب أعضاء مجلسها االستشاري" تجارة الزرقاء" 5

 

 (26528) صحيفة الدستور

 5  "النواب" االعيان يعيد قانوني الشراكه بين القطاعين العام والخاص واالستثمار الى  2

 11  بحث معوقات ومشاكل االستثمارات التايوانية في المملكة 1

 11 لنهاية حزيران الماضي% 13ارتفاع فاتورة الطاقة  3

 11  "ميناء حاويات العقبة" مفاوضات البرام اتفاقية للعمل الجماعي في  2

 11 انخفاض الطلب على القرطاسية رغم قرب العام الدراسي 9

 

 (3111) صحيفة العرب اليوم

  أشهر 3مليون دوالر خسائر نقل البضائع البري في  11 2

  "الضمان"لجان رقابية لمتابعة استثمارات اموال  3تشكيل  1

  االقتصاد االردني يظهر مؤشرات ايجابية برغم المعوقات: البنك الدولي 3

 

 (3622)  صحيفة الغد

 1ب  تعقد دورة تدريبية حول شبكات التواصل االجتماعي" تجارة عمان" 2

 6أ  والمجلس يحسمه االحد.. مشروع التعديالت الدستوريةتقر " قانونية النواب" 1

 1ب  تعزو انكماش نسبة الطبقة الوسطى إلى منهجية الدراسة في احتساب خط الفقر" التخطيط" 3

 1ب  %3اخضاع المؤسسات المالية غير البنكية لضريبة المبيعات بنسبة  2

 1ب  لةتطوير القطاع السياحي يقلص من نسب البطا: خبراء 9

 6ب  تحسم نسب الضريبة على االفراد االسبوع المقبل" االقتصاد واالستثمار النيابية" 6
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1 Senate returns two bills to Lower House  1 

3 Gov’t cancels plans to build 5 wind power plants  1 

3 New $45 million wastewater pipeline to be built next year  6 

3 ACT in negotiations to reach deal with employees  4 

21 Jordan’s trade activity running in high gear  5 
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