
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 62/4/6102الثالثاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (02566)  صحيفة الرأي

   01 تُعد دراسة حول التنزيالت التجارية" تجارة عمان" 0

   06 عيسى حيدر مراد/ ازدواجية التعامل المالي  6

   0 إعفاء المنتجات الزراعية المصدرة بالطيران من الرسوم 0

   62 فهد الفانك/ الصندوق ال يطلب المستحيل  4

   62 عصام قضماني/ اشتراطات الصندوق  5

   01 توجه لتخفيض رأس المال األجنبي لالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى دينار 2

   00 تنشر أبرز مالمح المسودة النهائية الستراتيجية الترويج" الرأي" 7

   00 اللجنة العليا األردنية المغربيةيشارك في اجتماعات " تجارة األردن"وفد من  2

   52 معدل البطالة في الربع األول% 0442 6

   52 مليون دينار مستوردات األلبسة لموسم رمضان المبارك واألعياد 72: عالن 01

   52 المجلس االقتصادي يبحث معوقات االستثمار ويؤكد أهمية استقرار تشريعاته 00

   

   (07507) صحيفة الدستور

   0  الموافقة على تعديل نظام رسوم الطيران المدني 0

   0 "وقفه جماعية نحو بيئة امنه" وزير العمل يزور منشآت صناعية غدا ويشارك بـ  6

   60  واالعوام السابقة 6105من ضريبة الدخل عن % 044دفع " : المقاولين"  0

   60  حول تقدير االقرارات الضريبية" المقاولين" ال اتفاق مع ": الضريبة"  4

   60  يحذر من استمرار انخفاض اسعار النفط" النقد الدولي"  5

   60 اتفاقيات لتعزيز التعاون االقتصادي 0اتفاق مع جيبوتي على توقيع : علي  2

   65  االستثمار مسؤوليه جماعية وليس مسؤوليه جهة واحدة: الور  7

   

   (4601) صحيفة الغد

   0ب   تصل المملكة "االماراتية"ألف طن قمح أولى الشحنات  56 0

   0ب  %4المؤشر العام ألسعار العقار السكني يرتفع  6

   6ب   خرفان يدعو مجتمع األعمال المغربي لالستثمار بالمملكة 0

   6ب   القمة االردنية الدولية الثانية للطاقة منتصف أيار 4

   0ب   منتدى اقتصادي اردني تشيكي في عمان اليوم 5

   0ب   فريز يعرض تجربة المملكة بتبني برنامج اإلصالح الوطني الشامل 2

   0ب   أسواق افريقية قريبا 5اعالن نتائج دراسة فرص التصدير الى : علي 7

   0ب   األردن يطمح ان يكون جيبوتي منطقة لوجستية للوصول الى األسواق االفريقية 2

   

The Jordan Times (12317)                                                                                                                       Page  
  

2 IMF conditions for deal tough, ‘but we will make it’-minister  1   

8 Lower House panel says no changes expected to fuel prices in May  2   

10 Ali expresses interest in developing ties with Djibouti  3   

10 Senior officials discuss outlook for Kingdom’s economy at Euromoney Jordan Conference  4   

10 Gov’t, USAID to help exporters tap African markets  5   
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