
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 91/4/6192الثالثاء 
                                                                    (92161)  صحيفة الرأي

 الصفحة                                                              
  

   41 توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء دارة الريادة لدعم الطاقات الشبابية والرياديين 9

   4 البطالة تتصدر جدول االهتمام: رئيس الوزراء 6

   33 ألف دينار 96إلى " الدخل"مقترح حكومي بتخفيض إعفاءات  3

   36 من العملة األجنبية" المركزي"مليار دوالر احتياطيات  9336 4

   36 مليون دينار ارتفاع التسهيالت االئتمانية لقطاع اإلنشاءات في شباط 933 1

   36 مليون دينار الصادرات الوطنية لنهاية شباط 36236 2

   31 مليون دينار فاتورة الطاقة المستوردة حتى شباط 331 3

   31 ارتفاع عدد األشتال المنتجة في العام الماضي% 91 6

   31 يوقعان اتفاقية شراكة" األغذية العالمي"و " ماجد الفطيم للتجزئة" 1

   31 تعقد ورشة عمل حول التثقيف الضريبي" تجارة األردن" 91

   31 "الوطنية للمحروقات"و " توتال األردن"اتفاقية بين  99

   41 مليون دينار تحويالت األردنيين بالخارج خالل أول شهرين 36633 96

   41 توحيد نسب ضريبة الدخل على الشركات ال يحقق العدالة لها: اقتصاديون 93

   36 العدول عن قرار منع االصطفاف في شارع النابلسي" األمانة"الحاج توفيق يدعو  94

   31 تؤكد قرار تحرير سوق الدواجن" الرأي"تنفي و " الزراعة" 91

   

   (93191) صحيفة الدستور

   63  يوقعون مذكرة تفاهم إلنشاء دارة الريادة" انتاج" و " تجارة عمان" وزارة االتصاالت و  9

   63  غرفة تجارة عمان/ اعالن دورات تدريبية  6

   9  الرئيس الفرنسي يصل عمان اليوم في زيارة تستمر يومين 3

   1  تطالب المصدرين التقيد بالتعليمات السعودية الخاصة بالشاحناتالزراعة  4

   66  حساب نسب االرباح تطبق على غير الملتزمين بتنظيم السجالت الضريبية" : الضريبة"  1

   66  دول اغادير توقع اتفاقية االعتراف المتبادل بالمشغل االقتصادي 2

   

   (4613) صحيفة الغد

   6ب   "دارة الريادة"توقع مذكرة إلنشاء " انتاج"و" تجارة عمان"و" االتصاالت" 9

   9ب   "الطاقة الذرية"النسور يطلع على تطورات مشروع  6

   6ب   "ضريبة الدخل"تهدد باإلضراب عن العمل بسبب تعديالت "المقاولين  3

   6ب   اللجوء وإغالق المعابر مع سورية والعراق يضغطان على االقتصاد: فريز 4

   6ب   االردن يشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي 1

   3ب   مليار دينار 61الدين العام االجمالي يقترب من  2

   

The Jordan Times (12311)  
  

1 Financing from World Bank, partners ‘historic’-Fakhoury  1   

3 PM briefed on progress of nulear plant project  2   

3 Award honours entrepreneurs leading successful income-generating projects  3   
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