
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 82/4/8102الخميس 
                      (02564)  صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                            
  

   4  مراد يشيد بقرار تقسيط الرسوم الجمركية والضرائب 0

   01  تطالب بضبط البيع عبر االنترنت" تجارة عمان" 8

   4  حوافز واعفاءات لقطاع السياحة ومشاريع مبادرات التشغيل 0

   86  االردن السابع عربيا بإتاحة البيانات للمواطنين 4

   86  بالشراكة مع القطاع الخاص" العادمة الصناعية"المالية تدرج مشروعي مكب االكيدر و" 5

   52 تقر المعدل لقانون البنك المركزي" مالية األعيان" 2

   52  االتفاق على انشاء آلية لمتابعة قرارات وزراء النقل العرب 7

   52 مالية حسب األصولالمكلفون ضريبيا ملزمون قانونا بمسك سجالت : ناصر 2

   52  اطالق جائزة االمارات للطاقة في عمان 6

   

   (07506) صحيفة الدستور

   1  تطالب بضبط البيع عبر االنترنت" تجارة عمان"  0

   1  من دخل المواطن يذهب للدواء% 7.6 8

   1 مجلس تنسيق سعودي أردني 0

   5  النعيمات نائبا ألمين عمان 4

   11  "النقل العام" من الضرائب المفروضه على % 05اعفاء  5

   12  للتنسيق بين القطاعين بخصوص حل االزمات المروريةتدعو " تجارة االردن"  2

   

   (4808) صحيفة الغد

   2ب   تطالب بضبط البيع عبر االنترنت" تجارة عمان" 0

   11أ   مجلس الوزراء يمنح حوافز واعفاءات اضافية لقطاع السياحة ومشاريع مبادرات التشغيل 8

   11أ   تؤكد انسيابية الحركية" الجمارك"سائقون يشكون من التأخير بتحميل الحاويات و: العقبة 0

   1ب  حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية: علي 4

   1ب   تعتزم اعادة هيكلة شبكات النقل العام" الهيئة"الحمود  5

   1ب   تعارض تخفيض الرسوم الجمركية على األلبسة" صناعة االردن" 2
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1 Is Amman really the most expensive Arab city? 1   

1 Saudi Arabia ‘ committed to invest billion in Jordan’  2   

3 Cabinet approves tax exemptions for Tourism businesses 3   

3 Farmers urged to grow ‘more lucrative’ leafy greens instead of conventional produce  4   

10 Experts see time apt to privatize Arab bourses                5   
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