
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 62/8/6102االثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (09552)  صحيفة الرأي

 8 ال تهاون مع أية جهة تشغل عمالة سورية مخالفة: القطامين 1

 8 لجنة لوضع تصور الستقدام عمالة اسيوية للقطاع الزراعي 2

 8 النهوض بالسياحة يتطلب تنشيطها داخليا: القطامين 3

 69  أسابيع 2احالة عطاء إدارة المواقف في عمان يستغرق : الصمادي 4

 69 تحذر من فرض ضرائب جديدة وتطالب بإعفاء صناديقها من الضرائب" النقابات" 5

 62 يدعو االردن إلى زيادة االسعار األقل تأثيرا على الفقراء تمهيدا لرفع الدعم عن المواد الغذائية الحساسة" النقد الدولي" 6

 62 فرص استثمارية للسياحة الدينية واالنشاءات مع زامبيا 7

 28 6169وزير التخطيط يعرض في مجلس االقتصادي إطار رؤية االردن  8

 

 (02561) صحيفة الدستور

 1 "الصناعة والتجارة" تعلن تشكيل لجنتين ووحدة تشغيل في " العمل"  0

 01  سوق العقار يرفع الطلب على الدينار 6

 01 المستهلك تدعو الى ضبط اسعار الحليب المجفف 1

 01  في النصف االول من العام الحالي" العقبة الخاصة" زيادة تحصيالت % 08 2

 08 %5.9زيادة المساحات المزروعة في المملكة  9

 

 (2109) صحيفة العرب اليوم

  األردن بالمرتبة الخامسة عربيا في مؤشر العولمة 0

  رة الرواتب تستهلك ثلث اإلنفاق العامفاتو 6

  «الصخر الزيتي»اجتماع حاسم مطلع ايلول بحضور االستونيين لتوقيع اتفاقيات  1

  يبحث استخدام عمالة بنغالية« قطاع االسكان» 2

  "دعم المحروقات"ألف أسرة تتسلّم بدل  68 9

 

 (1202)  صحيفة الغد

 1أ  "ضريبة الدخل"يدعو إلعفاء صناديق النقابات من " النقباء" 1

 0ب  حمال الكهرباء تنخفض بنسبة طفيفةأ 2

 0ب  آالف دينار 8تتجه لتخفيض االعفاءات الضريبية لألفراد إلى " االقتصاد النيابية" 3

 0ب  قطاع العام مصدر قلق لالردن: البنك الدولي 4

 6ب  6111آالف قضية في قرصنة البرمجيات وحق المؤلف للقضاء منذ العام  9إحالة  5

 6ب  مليار دوالر 10ترجيح ارتفاع االنفاق على امن المعلومات إلى  6

 1ب  "هيئة التأمين"عن الخلف القانوني لـ " الصناعى"مواطنون تائهون يبحثون في أوراق  7

 9ب  هرينالذهب ينخفض ألدنى مستوى في ش 8

 8ب  قصة اخبارية/ اسر تتسوق من المراكز التجارية الكبرى لالستفادة من فروق االسعار  9
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2 Professional associations call for income tax exemptions  1 

3 Project encourages households to go solar  2 

10 Honorary consul directs Jordanian exporters to Zambia market  3 
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