
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 29/11/2016ثالثاء ال
صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16802)  الرأي
  

   48  "تجارة عمان" تطالب بتمديد قرار اعفاء رسوم تسجيل الشقق 1

   1  تخفيض رسوم نقل الملكية عىل المركبات 2

ن لمدة عام 3    4 مليار دينار صادراتنا الزراعية وجدولة قروض المزارعي 

   5 عناب: نشاط سياحي مكثف مع مرص قريبا 4

يبة المبيعات والرسوم الجمركية 5    16 ال تخفيض لرصن

   24 ال موعد محدد إلعادة فتح معبر طريبيل 6

   26  عالميا عىل مؤشر االيجار التجاري للعام الجاري 50"وسط البلد" بالمرتبة  7

ي  8
 
   26 اربعة محاور للسياسة التموينية: التجارة الداخلية والمخزون وحماية المستهلك واالمن الغذائ

ي  9
ن
   48  اجهزة احصاء دولية تناقش التجربة االردنية للتعداد السكائ

   

   (17727) صحيفة الدستور

   1 مطالب بتمديد إعفاء رسوم تسجيل الشقق 1

   1  وزير المالية يلقي خطاب الموازنه أمام النواب غدا 2

   

   (3499) صحيفة السبيل

   3 ."تجارة عمان" تطالب بتمديد قرار إعفاء رسوم تسجيل الشقق 1

   3 مليون دينار. 866أمام موازنة ترفع حصيلة الضرائب ب "النواب"  2

   5 توجه حكومي الستخدام النفايات في توليد الطاقة. 3

   

   (4143) صحيفة األنباط

   12 تجارة عمان تطالب بتمديد قرار اعفاء رسوم تسجيل الشقق 1

ن ملحس  2    3 لإلنباط: ال مساس بالسلع الرئيسية عىل مائدة األردنيي 

ي المملكة 323العمل:  3
ن
   3 ألفا إجمالي تصاري    ح العمل ف

وعات الدولية 4 ن "المستثمرين األردنية" ومركز المشر    12 اتفاقية تعاون بي 

   12 توجه إلنشاء مجلس أعمال اقتصادي يجمع مستثمري األردن وكينيا 5

   

   ( 4420) صحيفة الغد

   3ب  "تجارة عمان" تطالب بتمديد اعفاء "الشقق" 1

ي موازنة  90 2
ن
   1ب  2017"الكهرباء الوطنية" ل  مليون دينار الوفر المقدر ف

   1ب  مليون دينار لتوسعة صوامع الحبوب 20الحكومة تخصص  3

وع شبكة األلياف الضوئيةالحكومة تدرس  4 اكة مع القطاع الخاص بمشر    2ب   الشر

اجع  5    2ب  1.8الدخل السياحي يبر

   2ب   نذ فوز ترامب% م12قيمة الذهب تنخفض  6

كات أردنية تصدر ألوروبا وفقا ل  "تبسيط قواعد المنشأ 4 7    3ب  شر
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http://alrai.com/article/1028375/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86--%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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   (3874) صحيفة الديار

ن التقنية 1 اتها بالطاقة الشمسية لفلسطي     4 الهاشمية تقدم خبر

   5 افتتاح منتدى أمواج لالستدامة وريادة األعمال 2

ي وقروض بال فوائدوزير  3
اد المواشر    5 الزراعة: وقف استب 

   

The Jordan Times (12495)                                                                                                                        Page  
  

- Commerce chamber calls for extension of housing registration incentives 1   

- Jordan, New Zealand agree to expand bilateral ties, coordination 2   

- Netherlands to provide 60m euros in funds for projects to cope with refugee crisis 3   

- Syndicate says work under way to meet rising demand for gas cylinders 4   

- Entrepreneurs urged to focus on water, energy, food as interconnected sectors 5   

- ‘Three local companies apply to benefit from EU relaxed rules of origin’ 6   

- Minister urges study into impact of ‘Arab Spring’ on women in region 7   

- Water shortage among Jordan's top challenges — government    
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