
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/2/1122الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (22461)  صحيفة الرأي

 12  مراد يدعو الحكومة الى تمديد العمل بقراري اعفاء الغرامات على ضريبتي الدخل والمبيعات 2

 46  شغيلية ألصحاب وكاالت تجاريةوزيرة الصناعة تطالب بدراسة تفصيلية حول كلف الت 1

 2  مهنة أمام العمالة الوافدة 22اغالق  3

 6  والعمل تطبيق وثيقة التأمين" الصناعة"يطالبون " مكاتب العاملين في المنازل" 4

 15  "الملكية"توافق على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال : االوراق المالية" 5

 15 تعلن رسميا شباط المقبل" التعداد السكاني"نتائج : الزعبي 2

 12 لنهاية تشرين األول% 3682أسعار المنتجين الزراعيين ترتفع  1

 11 قانون ضريبة الدخل الحالي لم يحقق الغايات المرجوة منه: وزير المالية 6

 16  العام الماضي" التنمية والتشغيل"مليون دينار اجمالي قروض  3385:فريج 9

 16  ألماني للطاقات المتجددة -مؤتمر اردني 21

 16  االتحاد االوروبي يلغي التسهيالت الضريبة لعشرات الشركات المتعددة الجنسيات 22

 16 تنظم ورشة حول المهام الرئيسية لشبكة المشاريع االوروبية" تطوير المشاريع" 21

 19  متغيرات اضعفت ثقة المستثمرين باالقتصادات القريبة من سوريا 23

 46  يوما 111يغلق شركة بغداد للصرافة " المركزي" 24

 

 (21423) صحيفة الدستور

 11  تدعو الى تمديد اعفاء الغرامات على ضريبتي الدخل والمبيعات" تجارة عمان"  2

 11 تستمع لمطالب اصحاب الوكاالت التجارية" الصناعة والتجارة"  1

 21  مسؤوليه تراجع القطاع وخسائره" تنشيط السياحة" تحمل " السياحة الوافدة" لجنة  3

 12 مخالفات العام الماضي 6413تضبط " الصناعة والتجارة"  4

 11  ى للصناديق السيادية الكبرى في المنطقةمشروع الصندوق االستثماري موجه في مرحلته االول: وزير المالية  5

 

 (4215)  صحيفة الغد

 3ب   مراد يدعو لتمديد اعفاءات ضريبتي الدخل والمبيعات 2

 3ب   وزيرة الصناعة تستمع لمطالب اصحاب الوكاالت التجارية 1

 5أ   الف طن حجم تراجع الصادرات الزراعية ومصدرون يشككون باالرقام الرسمية 211 3

 5أ   وافدون يتحكمون بأسعار الخضار والفواكه وهم سبب ارتفاعها" زراعة النواب" 4

 6أ   نقد حاد للحكومة ورئيسها وعزوف نيابي يلغي الجلسة المسائية": الموازنة"أولى ماراثون  5

 2ب  مليار دوالر 282توقع أكبر اتفاقية لتمويل الصخر الزيتي بقيمة  2

 3ب   المرحلة المقبلة ستشهد تعديال لقوانين اقتصادية: ملحس 1

 3ب   اتفاقيات ضمن جهوده لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 3يبرم " كابيتال بانك" 6
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10 Murad wants gov’t to exempt fines on taxpayers from sales and income taxes 1 

1 Non- Jordanians constitute third of population 2 

1 Jordan leading Arab way to renewable energy –experts   3 
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2 MPs urge gov’t raise salaries, address poverty, unemployment  4 

2 ‘Gov’t keen on ensuring sustainability of int’l retail brand market' 5 

 


