
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 28/8122/ 82األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (21221)  صحيفة الرأي

مناشدة صادرة عن غرفة تجارة عمان إلى الجهات ذات العالقة بإعادة مناقشة قانون ضريبة الدخل، وإعادة النظر في  1

 بالمئة 81بالمئة إلى  22النسب الضريبية التي تم زيادتها على القطاع التجاري والخدمي من 

2 

 21 ندوة تبحث تشغيل المعوقين بالتعاون مع القطاع التجاري 2

 2 8182النسور يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية إلعداد األردن  3

 2 تطلق نظاماً إلكترونياً لالستعالم عن مخالفات السير والضريبة ورخص المهن" األمانة" 4

 81 توقعات بارتفاع أسعار األلبسة 5

 81 تعلن أسس وإجراءات تحصيل مطالبات األموال العامة" المالية" 6

 81 اضيالشهر الم% 28ملكية غير األردنيين في األوراق المالية بقطاع الصناعة تتجاوز  7

 82 مراجعة جديدة ألداء االقتصاد األردني آذار المقبل": النقد الدولي" 8

 82 مليار دوالر تجارة دبي الخارجية 811 9

 82 الحياري يدعو أصحاب المقالع والكسارات لاللتزام بالتشريعات وشروط الرخص 11

 

 (21122) صحيفة الدستور

 4 مناشدة صادرة عن غرفة تجارة عمان  /اعالن 2

 18 تنظم ندوة لتشغيل األشخاص المعوقين" العمل" "تجارة عمان"استضافتها  8

 2 اعالن ألصحاب الرخص المهنية الصادرة عن امانة عمان الكبرى 3

 17 دوالر 21مليون دينار الوفر المتوقع للموازنة على اعتبار برميل النفط  211: القرنة 2

 18 اظا على تنافسيتهالقطاع الصناعي يطالب بعدم فرض أي زيادة على أسعار الكهرباء حف 2

 18 حماية المستهلك تطالب الحكومة بالتراجع عن رفع أسعار الكهرباء" 1

 19 االصالح االقتصادي في االردن غير مدروس: ابو حمور 1

 19 استقرار أسعار الخضار والفواكه محليا 2

 

 (1122) صحيفة العرب اليوم

 14 8122مليار دينار منح خارجية لألردن في  2.2: صندوق النقد 1

 14 في السوق المحلية" 82"دينار سعر غرام الذهب  82.3 2

 14 دوالرا 22ينخفض إلى " برنت" 3

 14 تحليل اقتصادي/  المشتقات النفطية وحلولها الجذرية 4

 15 تدرس إمكان هيكلة دوائرها والشركات التابعة لها" المصفاة" 5

 15 حملة شاملة إلزالة وتشميع المرافق التجارية المخالفة في العقبة 6

 15 قلق من استغناء المصانع عن العمال بعد رفع أثمان الكهرباء: حتاحت 7

 

 (3131)  صحيفة الغد

 8ب  "ضريبة الدخل"تناشد مجلس االعيان بمراجعة " تجارة عمان" 2

 2أ  مناشدة صادرة عن غرفة تجارة عمان/ اعالن 8

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/689521.html
http://www.alrai.com/article/689521.html
http://www.alrai.com/article/689545.html
http://www.alrai.com/article/689479.html
http://www.alrai.com/article/689476.html
http://www.alrai.com/article/689476.html
http://www.alrai.com/article/689471.html
http://www.alrai.com/article/689478.html
http://www.alrai.com/article/689482.html
http://www.alrai.com/article/689494.html
http://www.alrai.com/article/689487.html
http://www.alrai.com/article/689487.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/17443/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%C2%BB++%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85+%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/17443/400+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9+%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7+80+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7.html
http://www.addustour.com/17443/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A++%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8++%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D9%81%D8%B1%D8%B6++%D8%A3%D9%8A+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1+%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%87.html
http://www.addustour.com/17443/%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%C2%BB+%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9+%D8%B9%D9%86+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1.html
http://www.addustour.com/17443/%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1+%3A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3.html
http://www.addustour.com/17443/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87+%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7.html
http://www.addustour.com/17443/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87+%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7.html
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=411823
http://alarabalyawm.net/?p=411821
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=411825
http://alarabalyawm.net/?p=411825
http://alarabalyawm.net/?p=411833
http://alarabalyawm.net/?p=411749
http://alarabalyawm.net/?p=411749
http://alarabalyawm.net/?p=411792
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


 2أ  تنظم ندوة تستهدف تشغيل األشخاص ذوي االعاقة" العمل" 3

 1أ  من المنحة الخليجية المخصصة لقطاع المياه هذا العام% 22انفاق : الناصر 2

 2ب  دنانير 2-2.2سعر أسطوانة الغاز الى ترجيح هبوط  1

 2ب  %21حجوزات الفنادق في عطلة رأس السنة تتراجع  1

 8ب  "الموازنة العامة"بالتزامن مع " ضريبة الدخل"دستورية مناقشة جدل حول  2

 2ب  8122مليون دينار في  821ترفد الخزينة بـ " االتصاالت" 2

 

The Jordan Times (11911)                                                                                                                        Page  

2 Economic blueprint aimed at achieving self-sufficiency-PM  1 

3 Project to improve Karak water supply at cost of JD 10m  2 

3 ASEZA confiscates 4.000 litres of smuggled gas  3 
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