
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/5132/ 13الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (31511)  صحيفة الرأي

 01 توسيع اإلعفاءات الضريبية يحفز النشاط التجاري": تجارة عمان" 3

 2 سوريا أوقفت استيراد المنتجات األردنية: مصدرو الخضار 5

 1 تنفيذ خطط ومشاريع لتعزيز الواقع السياحي في العاصمة: بلتاجي 1

 53 5130آالف متقاعد في عام  113مليار دينار فاتورة التقاعد لـ  3.3 0

 53 بعد رفع الكهرباء% 11كلف المطاعم زادت : حمادة 2

 55 "الحسن الصناعية"حول وحدة التشغيل في " صناعة اربد وعمان"مبادرة لـ  1

 01 ضريبة الدخل تشهد اقباال لدفع المبالغ الضريبية تجنبا للغرامات والفوائد 7

 

 (37311) صحيفة الدستور

 37  توسيع االعفاءات الضريبية يحفز النشاط االقتصادي" تجارة عمان "  3

 3 الدولي مستعد لتقديم مساعدات فنية ومالية لدعم اإلصالحات في االردنالبنك  5

 37 5130خالل " تسهيل" تأشيرة دخول للسعودية للمقيمين في االردن من قبل  311.111 1

 37  في السوق المحلية% 51ارتفاع اسعار الدجاج الطازج بمعدل  0

 33 0513مليار دوالر حجم التجارة الثنائية بين االردن والهند العام  3.1 2

 33 5132مشاركة اردنية مميزة في ملتقى االستثمار االماراتي  1

 

 (1313) صحيفة العرب اليوم

 - تجارة عمان ثمن قرار توسيع االعفاءات الضريبية 3

 30 5130مليار كيلو واط ساعة كمية الطاقة المشتراة خالل  31.1 5

 30 "األردن أحلى"تطلق حملة " لسياحةا" 1

 30 مليــون ديــنار عجــز الموازنــة العام الماضي 232 0

 32 5130حتى نهاية " الوطنية" مليار دينار خسائر الكهرباء 0.7 2

 

 (1352)  صحيفة الغد

 3ب  تجارة عمان تثمن توسيع االعفاءات الضريبية 3

 3أ  التمكين االقتصادي أداة للتغيير النوعي وااليجابي للمستقبل: الملكة رانيا 5

 3ب  غياب االتفاق بين الطاقة وشركات تسويق المشتقات يعيق االستيراد المباشر للمحروقات 1

 3ب  بين عمان الزرقاء" التردد السريع"ماليين دينار كلفة  331 0

 3ب  الحكومة تعدل أسعار المحروقات اليوم 2

 3ب  "لتعزيز النظام السياحي"اختتام مشروع التوأمة  1

 5ب  ةتطور االقتصاد واالعمال التجاري" السوشيال ميديا"شبكات : دراسة 7

 3ب  القطاع الخاص يشارك بملتقى االستثمار بدبي 3
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2 World Bank to help jordan in governance reform 1 

2 Ministry distributes 200 bins for e-waste collection in governorates 2 

9 Creative construction by Yusuf Mansur 3 

10 Jordan’s sukuk mardet looking set for take-off  4 
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