
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 02/1/0212األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (12461)  صحيفة الرأي

 4  وسط عمان" الغذاء والدواء"تجول مع " الرأي" 1

 2  على الطريق" البندورة"مزارعون يحتجون على تدني األسعار ويلقون بـ  0

 32 عصام قضماني/ هل تعمل المصفاة على أسس تجارية  3

 31  اجراءات جديدة لضبط دعم الطحين ووقف الهدر 4

 31  مليون دوالر 322استثمار اماراتي جديد في الطاقة الشمسية في المملكة بكلفة  1

 31  مليار دوالر قيمة مشاريع الصخر الزيتي في المملكة 0692 2

 31  ندرس اتخاذ اجراءات لدعم قطاع االتصاالت: شويكة 2

 31 استئجار باخرة لتعزيز النقل البحري على خط العقبة نويبع: الملقي 8

 31  اخضاع السلع المستوردة والمشتراة من موظفي السفارات المعتمدة لضريبة الصفر 6

 

 (12401) صحيفة الدستور

 1 0211األردنيون يتقدمون االستثمار العربي بنحو مليار دوالر في عقارات دبي لعام  1

 1  من تصاريح العمل" المؤقتةالجوازات " فشل اقتراح استثناء ابناء قطاع غزة و  0

 1  تقر الموازنة العامة" مالية االعيان"  3

 1  تناقش القانون المؤقت لغرف التجارة "االقتصاد النيابية"  4

 16  وثيقة سياسية صينية تتعلق بمجاالت وآفاق التعاون المشترك مع الدول العربية 1

 01 0212أسواق النفط ستظل متخمه حتى نهاية " الطاقة الدولية"  2

 00  القطاع التجاري يدعم المبادرة النيابية لرفع الحد االدنى لألجور 2

 

 (4113)  صحيفة الغد

اعالن الى السادة التجار اعضاء الهيئة العامة لغفة تجارة عمان بخصوص تحديد نسب ضريبة الدخل على االرباح  1

  القائمة لقطاع تجارة التجزئة والجملة
 1ب 

 1ب  احتساب أرقام الفقر" منهجية"الحكومة تنتظر إقرار البنك الدولي  0

 1ب   عالمات تجارة تقرر البقاء في السوق المحلية: القواسمي 3

 1ب   العام الماضي% 34سندات الخزينة الحكومية تنخفض  4

 0ب   خالل أحد عشر شهرا% 10رخص االبنية تتراجع  1

 3ب   بيروقراطية الحكومة تدفع مستثمري العقار الى مغادرة المملكة: خبراء 2

 3ب   فريز يؤكد أهمية تعديل االتفاقيات مع اوروبا لمساعدة المملكة على زيادة صادراتها لدول االتحاد 2

 3ب   سلعة 04ارتفاع أسعار " حماية المستهلك" 8
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1 Fakhoury concludes working visit to Paris 1 

2 Jordan not just Petra, Dead Sea, tourism sector leaders agree 2 

2 Farmers destroy tomato crops to protest mounting losses 3 

4 Mobile wallet to bring financial services to the unbanked - CBJ 4 
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