
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/1112/ 1االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (19161)  صحيفة الرأي

 19 تعقد برنامجاً تدريبياً حول العالمات التجارية والتقليد" تجارة عمان" 1

 2 جميع المنتجات في األسواق أردنية": الزراعة" 2

 2 ال يجوز التهرب الضريبي ويوصي بإصدار قانون للزكاة": مجلس اإلفتاء" 3

 5 لوبيات ضاغطة لصالح متالعبين بغذاء المواطنين": الغذاء والدواء" 4

 9 اإللكتروني لتقييم التفتيش" تواصل"دعوة أصحاب المنشآت االستفادة من نظام  5

 12 فهد الفانك/ تمديد برنامج اإلصالح االقتصادي  6

 12 عصام قضماني" / باي باي غاز مصر" 7

 15 نتيجة الظروف األمنية% 01تراجع الصادرات الوطنية إلى دول الجوار  8

 15 ألف طن دجاج منذ بداية العام وال إجراءات تخل بالمنافسة 91استيراد : جمجوم 9

 15 لتحقيق الربح الفاحش" البرادات"شركة تفتش : نقيب تجار الخضار والفواكه 11

 24 حيال مستوى الكفاءة" المتقدمة"البلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط متأخرة عن  11

 

 (11111) صحيفة الدستور

 11  "تجارة عمان" برامج تدريبية متواصلة في  1

 1 ال يخدم االصالح االقتصادي" ضريبة الدخل" تأجيل النظر بـ : النسور  1

 1  تخفيض اسعار المحروقات 0

 11 تقدم استشارات قانونية مجانية لمنتسبيها" تجارة الزرقاء" 2

 11 االردن يواجه تحديات تتعلق بالعمالة على المدى البعيد" النقد الدولي" 5

 

 (9116) صحيفة العرب اليوم

 12 ملـــيون ديـنار سنويا 141مشروع قانون الضريبة الجديد يزيــد اإليــرادات الحكوميــة  1

 12 استهلكها األردنيون خالل المنخفض الجوي األخير" أسطوانة غاز"ألف  241 2

 12 "الهايبرد"تمديد العمل باإلعفاء الجزئي للسيارات  3

 15 مع صندوق النقد الدولي األردن يدرس تمديد برنامج التصحيح االقتصادي 4

 

 (0111)  صحيفة الغد

 1ب  تعقد برامج تدريبية" تجارة عمان" 1

 2ب  دورات تدريبية ..اعالن غرفة تجارة عمان 1

 4أ  على الحدود" برادات"نقيب تجار الخضار والفواكه يحذر من نتائج تكدس  0

 6أ  "النواب"تلهب النقاش في جلسة " الغاز االسرائيلي"اتفاقية  2

 6أ  "الموازنة العامة"و" ضريبة الدخل"و" معدل االفتاء"و" لغذاءمؤقت الرقابة على "لجان نيابية تناقش  5

 1ب  افتتاح معرض الصناعات االردنية الشاملة 9

 0ب  المنتدى العربي الهندي يعزز العالقات االقتصادية" تجارة االردن" 1

 0ب  تقرير اقتصادي/ فرص العمل المستحدثة محدودة التأثير على المؤشرات االقتصادية: خبراء 4
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