
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/7/4102األحد 
   الصفحة                                                                                                                                 (02271)  صحيفة الرأي

   42  تنتقد قرار التوقف عن منح اإلعفاءات" تجارة عمان" 0

   42  غرفة تجارة عمان/ اعالن دورات تدريبية 4

   00  الصناعية والتجارية في األردندعوة لممثلي القطاعات  3

   41  ال رقم دقيقا حول التهرب الضريبي وتوجه لتغليظ العقوبات على المتهربين: ناصر 2

   41  الفاخوري يؤكد أهمية بناء استراتيجية وطنية لإلحصاءات للسنوات الخمس المقبلة 5

   42  شطارة نطمح أن يكون األردن دولة مصدرة ومنتجة لأللعاب والبرامج اإللكترونية 2

   42  االردن من أكثر الدول العربية أمانا لالستثمار: اقتصادي عربي 7

   54  الكسبي يعيد النظر باستراتيجيات النقل ويعد خطة شاملة لتطوير القطاع 1

   54  مليار دوالر احتياطات المملكة من العمالت االجنبية في النصف األول 04.75 2

   

   (07213) صحيفة الدستور

   44  قرار التوقف عن منح االعفاءات من الغرامات المختلفة ال يساهم بتنشيط االقتصاد" :تجارة عمان"  0

   0  االردنيون اكثر مستثمرين عربا بعقارات دبي 4

   0  ال استثناءات في قرار وقف اإلعفاءات من األموال العامة والغرامات": الدستور" وزير المالية لـ  3

   4  ثورة اقتصادية بيضاء تنقل قطاعي الصناعة والتجارة لمساحات ايجابية" اتفاقية المنشأ"  2

   44  تطالب باستثناء مركبات الحرة المستعملة من رفع الضرائب والرسوم" تجارة االردن"  5

   44  تطالب بإعادة النظر بقرار رفع الرسوم الجمركية على المركبات المستعملة" المستهلك"  2

   43  "جمعية مستثمري االسكان" انتخاب مجلس ادارة جديدة لـ  7

   

   (2422) صحيفة الغد

   0ب   الغاء اإلعفاءات العقاريةالحكومة تعجلت في : مستثمرون 0

   0ب   دينار للطن 45توحيد رسوم تصدير الورق الهالك عند  4

   4ب   مليون دينار قيمة المبالغ المطلوب تحويلها لحساب الخزينة من أجل تخفيض الدين العام 004 3

   4ب   ترجيح خفض أسعار المشتقات النفطية 2

   4ب   شحنات ديزل بسالسة 3القطاع الخاص استورد : سيف 5

   2ب   ينظمان مؤتمرا حول تمكين المرأة في التنمية الصناعية" األهلي األردني"و" صاحبات األعمال" 2

   

The Jordan Times (12390)                                                                                                                       Page  
  

1 Jordanians among largest Arab buyers in Dubai property market  1   

4 Private sector diesel imports ‘first step to full liberalisation’ — minister 2   

3 Gov’t seeks investments in industrial estates after EU deal  3   
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