
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 82/8/8102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (02561)  صحيفة الرأي

 82 ملتقى استثماري أردني خليجي نهاية العام الجاري 0

 8 اآلبار العميقة أبرز المصادر الجديدة هوميا" التحلية: "الناصر 8

 6 مقاولي اإلنشاءات"النسور يوجه لدراسة واقع العطاءات ومطالب  6

 2 البرتقال المستورد يخضع للفحص 1

 82 عصام قضماني! / حماية المستورد على حساب المحلي 5

 82 إحدى ركائز دعم االقتصاد الوطني" الجسر العربي: " الملقي 2

 82 قانون ضريبة الدخل سيأخذ وقًت قبل إقراره: وزير المالية 7

 82 %0الفاخوري يدعو المجتمع الدولي لزيادة مخصصاته للمساعدات اإلنمائية الرسمية إلى  2

 82 محمد مقال عصفور/ تعديل قانون ضريبة الدخل  2

 58 ماليين دينار استثمارات سورية في المطاعم العام الماضي 6: حمادة 01

 58 التسهيالت االئتمانية تسجل أعلى مستوى بتاريخها بنهاية العام الماضي 00

 

 (07121) صحيفة الدستور

 88  خليجي العام الحالي -ملتقى استثماري اردني"  0

 1  توفر خدمة الشباك الواحد لتعزيز مفهوم المحاسب الشامل" ةاالمان"  8

 7  إلزام محال تجارية في العبدلي التوقيع على تعهدات بعدم استغالل الرصيف 6

 80 8105صاحب عمل في الضمان االجتماعي منذ ( 5787)شمول  1

 88  تناقش دراسة لغايات التصدير ألفريقيا" الصناعة والتجارة"  5

 88  انخفاض اسعار بيض المائدة محليا 2

 

 (1058)  صحيفة الغد

 8ب   ملتقى استثماري أردني خليجي نهاية العام الحالي 0

 7أ  %81لـ " االقرارات الضريبية"تطالب بتخفيض نسبة االرباح بـ " المقاولين" 8

 7أ  مليون مركبة مسجلة 0.1" الترخيص" 6

 2أ  أعوام لتلبية احتياجات المملكة من المياه 01برنامج استثماري مدته  1

 0ب  8101في % 15صادرات تكنولوجيا المعلومات تهبط بنسبة : مسح 5

 0ب  %0.2ارتفاع انفاق االردنيين على السفر للخارج  2

 8ب  الجهاز المصرفي االردني مستقر وفاعل والقيادات المصرفية جادة وملتزمة: عوض 7

 

The Jordan Times (12267)                                                                                                                        Page  

10 Murad, Owais agree to organize Jordanian- gulf investment forum 1 

1 King partakes in Florida Business Council meeting  2 

2 Work under way on water strategy projects- ministry  3 

2 ‘Gov’t working out details of projected national investment fund 4 

3 Gov’t working to open new markets in Africa- Ali 5 

3 Fakhoury reaffirms Jordan’s commitment to SDGs 6 
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