
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/7/2102الثالثاء                                                    
 الصفحة                                                                                                                                  (01951)  صحيفة الرأي

 6 مؤسسة 58تشدد إجراءاتها الرقابية قبل العيد وتغلق " األمانة" 1

 26 فهد الفانك/ الدعم النقدي ليس مؤبداً  2

 26 عصام قضماني/ السياسة الضريبية  3

 22 %8ارتفاع الحواالت الخارجية للعملة بنسبة : ديرانية 4

 22 ة على العروضتطالب بضبط أسعار الحلويات وتشديد الرقاب" لجنة المستهلك في العربية لحقوق اإلنسان" 5

 22 صادر عن نقابة المحامين األردنيين/ اعالن هام  6

 52 سيشهد والدة المخاطر الرقمية 5108العام : دراسة 2

 52 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تنشر قواعد لكبح التهرب الضريبي في العالم 2

 

 (05892) صحيفة الدستور

 1  "الطاقة المتجددة" مجلس الوزراء يقر االسباب الموجبة لقانون معدل لـ  0

 1  "جيع االستثمارتش" مليار دينار حجم المشاريع المستفيدة من  09 2

 12 االف حالة تقاعد مبكر منذ تطبيق القانون الجديد للضمان االجتماعي 2 3

 12 محالت الحلويات تطالب بموعد دقيق لنتائج التوجيهي 2

 11  المخالفة لقانون الضمان االجتماعي من دخول العطاءات الحكومية  منع الشركات 1

 11  الجمارك تتخذ اجراءات استعدادا الستقبال المغتربين بعطلة العيد 5

 

 (1992) صحيفة العرب اليوم

 14 القطاع المصرفي يقود النمو برغم البيئة االقتصادية غير المواتية 1

 14 مليار دوالر حواالت األردنيين في الخارج 15251 2

 14 في األردن" األستونية"بنوك صينية تجدد رغبتها بتمويل  3

 15 تلغي الجولة الثالثة لمشروعات الطاقة المتجددة" الطاقة" 4

 15 تقرير يوصي بإصالحات إدارية في وزارة السياحة واآلثار 5

 

 (3182)  صحيفة الغد

 0ب  رهن بتحديد العمولة" المصفاة"فصل نشاط تعبئة الغاز عن : العالوين 1

 0ب  عم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضعيفدور الحكومة في د: اقتصاديون \تقرير اقتصادي 2

 8ب  ألف دينار لغزة 21تتبرع بـ " تجارة األردن" 3

 8ب  %1013بورصة عمان تنخفض  4

 8ب  األردن يتراجع ثالث مراتب في مؤشر االبتكار العالمي 5

 

The Jordan Times (11783)                                                                                                                        Page  

2 No tax on locally made equipment to reduce energy consumption 1 

10 Remittances from Jordanian expatriates rise 3.1% to $1.8b during first half of 2014 2 

10 Abu Rabei sees much more investments flowing in coming years under new law 3 
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