
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 82/4/8104االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (08220)  صحيفة الرأي

 23 كلف إضافية على التجار بعد فرض بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة: مراد 1

 6 لتتجه إللزام القطاع الخاص بإنشاء حضانات أطفا" العمل" 3

 13 زيادة ملحوظة في إصدار رخص األبنية واذونات األشغال: بلتاجي 2

 34 منتدى لتحسين بيئة األعمال في المجتمعات المضيفة لالجئين 4

 23 تقرير التخاصية خطوة للوراء/ رؤوس أقالم  5

 21 مليار دينار االستثمار غير األردني في األوراق المالية بقطاع الصناعة 8,8 6

 23 مصانع للباطون الجاهز لمخالفتها للمواصفات والمقاييس 3إغالق : الزبن 7

 23 من اجمالي المستوردات العربية% 8,,8تشكل الواردات األوروبية : الحمصي  8

 23 قرار التعامل النقدي انعكس سلباً على كفاءة السوق المالي: شريم 9

 

 (0,212) صحيفة الدستور

 33 يزيد االعباء المالية والضريبية على التجار المستوردين  فرض ضريبة خدمات جمركية على البضائع المستوردة المعفاة 1

 31 عطلة رسمية الخميس احتفاء بيوم العمال العالمي 3

 32  مليون دوالر على الخزينة 01ثبات تصنيف االردن االئتماني يوفر  2

 34  زيادة الطلب على المالبس محليا مقارنه باألشهر السابقة% 88 4

 34 "والمقاييسالمعدل لقانون المواصفات " تقر " االقتصاد النيابية"  5

 

 (8333) صحيفة العرب اليوم

 12 بعض الحقائق واالرقام: على هامش رخصة اورانج/ تحليل اقتصادي  0

 12 االربعاء" بدل المحروقات"االنتهاء من تسليم مستحقات  3

 14 مليار دينار اصدارات الحكومة للسندات في الربع االول 0,381 2

 

 (3811)  صحيفة الغد

 4ب  دون استشارة مختصين" بدل خدمات"تستهجن فرض " تجارة عمان" 0

 0ب  وفقا لإلجراءات القديمة" الصناعة والخدمات"االتحاد األوروبي يوافق على دعم مشاريع  3

 0ب  طية بنسب طفيفة وتثبيت أخرىترجيح رفع أسعار مشتقات نف 2

 8ب  التجار يبدأون االستعداد الستقبال شهر رمضان وتوقعات بارتفاع األسعار \تقرير اقتصادي  4

 8ب  تطالب الحكومة بالتراجع عن فرض رسوم على سلع أساسية" حماية المستهلك" 5

 2ب  في شهرين% 30مستوردات السكر ترتفع  6

 2ب  %1,48مؤشر البورصة ينخفض بنسبة  7

 2ب  مخالفة منذ بداية نيسان 341تحرر " الصناعة" 8
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10 Representatives of insurance companies to discuss `alternative solutions` this week  1 

10 Decision imposing customs duties on exempted goods angers traders  2 

10 JPF maintains same level of profit in 2013 3 
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