
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/12/2018حد األ
 صحيفة الرأي )17528(                                                                                                                                   الصفحة

 21 *مترشحاً النتخابات غرفة تجارة عمان 25 1

 21  مترشحاً في غرفة تجارة اربد 21 2

 21 *مترشحاً في غرفة تجارة الكرك 14 3

 21 *غرفة تجارة المفرقمترشحون في  9 4

 21 *الفريق االقتصادي يبحث سبل تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات 5

 21  مؤتمر االتحاد العربي للكهرباء يوصي بإنشاء سوق عربية مشتركة 6

 21 ام .. مضى الوقت على شعارات التطوير دون ثمارتطوير النقل الع 7

 22 *مؤتمر العقبة الدولي يستحدث جائزة للبحوث التأمينية 8

 22 الدخل توضح االعفاءات في قانون الضريبة الجديدةضريبة  9

 22 * مؤتمر تحفيز الدور االقتصادي واالجتماعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. الثالثاء 10

 40 * الفروع االنتاجية تكريس لدولة االنتاج والتكافلوزير العمل:  11

 40 * رمان يطالب الحكومة باإليضاح حول ضريبة تجارة الترانزيت 

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18451) صحيفة الدستور

 19 انتهاء فترة التسجيل النتخابات غرفة تجارة عمان 1

 1 الرزاز يترأس اجتماعا للفريق االقتصادي لبحث إجراءات تحفيز النمو 2

 1 توتال األردن: نحب بقرار المواصفات والمقاييس رفع مستوى القواعد الفنية الخاصة بالبنزين 3

 19 االتحاد العربي للكهرباء يوصي بإنشاء سوق عربية مشتركة 4

 19 مليون دوالر قيمة الصادرات الصناعية لمحافظة اربد 55.9 5

 20 شهرا 11مليون طن استهالك المملكة من اإلسمنت في  3.6 6

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الدستور

 (4869) صحيفة األنباط

 7 مرشحا النتخابات غرفة تجارة عمان 25 1

 5 مليار دينار العام الحالي 25ديون األردنيين تخطت حاجز الـ  2

 6 الشريدة يؤكد أهمية موانئ العقبة في دعم االقتصاد الوطني 3

 7 2019ينفي فرض أي زيادة على نسبة ضريبة المبيعات في مشروع قانون موازنة البكار  4

 

 (4095) صحيفة السبيل

 3 توضح اإلعفاءات في قانون الضريبة الجديدالدخل" " 1

 4 الضمان" تدعو األردنيين في البحرين إلى االشتراك االختياري" 2

 4 نقطة من الدول األكثر نظافة من الفساد 44على بعد األردن  3

 

 (5145) صحيفة الغد

 2ب   للقطاعات 21مرشحا النتخابات مجلس "تجارة عمان" و  25 1

 5أ   "مالية النواب" ال فرض ألي زيادة على نسب ضريبة المبيعات بالموازنة 2

 5أ  "األمانة" تفرض كفاالت مالية على محال بيع القهوة "المغلية" 3
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 9أ   توقعات بترحيل العفو العام لمطلع العام المقبل 4

اعالن صادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب/ انتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات  5

  2019التجارية لسنة 

 16أ 

 1ب  خبراء: االعتماد على الضرائب يولد نموا اقتصاديا وهميا 6

 2ب   تجار: طلب متواضع على السجاد رغم األجواء الباردة 7

 

The Jordan Times (13111 )                                                                                                              Page  

2 CPF, Entrepreneurship Fund sign MoU to launch new initiatives 1 

2 Mercy Corps, iPARK launch social business incubator ‘Generation Impact’ 2 

3 ‘25 per cent of Jordan’s long-term annual average of rainfall has been realised so far’ 3 
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