
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/1/2019ثالثاء ال
الصفحة                                                                                                                                   (17551) صحيفة الرأي  

 1 تخفيض أسعار المشتقات النفطية وفرق أسعار الوقود 1

 1 تسهيل إجراءات استيفاء ضريبة المتاجرة باألسهم 2

 2 *النواب يواصل مناقشات الموازنة وترجيح التصويت األربعاء 3

 7 سعي لمعالجة البطالة وتحدي الحد األدنى لألجور 2018قطاع العمل في  4

 13 2017عن  %20,7بانخفاض نسبته  2018مليار تداول البورصة في  2,3 5

 13 "المستقلة لالنتخاب": ابراز رخصة مهن سارية شرطاً النتخابات الغرف التجارية 6

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18474) صحيفة الدستور

 1 تـخـفيــض أسعار المشتقات النفطيــة وبنـد فــرق أسـعـار الـوقــود 1

 2 خمسة مليارات دوالر دخل القطاع السياحي حتى نهاية تشرين الثاني الماضي 2

 8 دينار 700"الضمان" ترفع نفقات الجنازة عن وفاة المؤمن عليه إلى  3

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الدستور

 (4892) صحيفة األنباط

 2 الزراعة: وحدة خاصة بالنخيل والتمور 1

 3 النواب.. مطالبات بتبني خطة إلنقاذ االقتصاد الوطني 2

 7 %40بنحو  2015برنت يتجه ألول هبوط سنوي منذ العام  3

 7 عقارية %75مليار دوالر تكلفة إجمالي القروض الشخصية  50 4

 

 (4112) صحيفة السبيل

 3 إطالق خدمة إصدار وتجديد جواز السفر إلكترونياً  1

 3 ماراثون الموازنة يتواصل والنواب يترقبون وصول قانون العفو 2

 4 بدءاً من اليوم %35ضريبة سيارات "الهايبرد"  3

 4 ألف رأس من الخراف البلدية للخليج 293المفرق: تصدير  4

 

 (5168) صحيفة الغد

 4  تسهيل إجراءات استيفاء ضريبة الدخل عن المتاجرة باألسهم 1

 4  ألف تبرع اماراتي لتسديد ديون غارمات 400 2

 5  القصف النيابي لليوم الثاني السياسة االقتصادية للحكومة تحت 3

 10 %7.3و  %6.2الحكومة تخفض المحروقات بين  4

 10  على أسعار تذاكر الملكية األردنية %70خصم حتى  5
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1 Cabinet endorses regulations to facilitate tax collection from stock trading   1 

1 Tourism revenues surpass $5 – billion mark in 2018  2 

3 MPs continue deliberations over draft budget bill  3 

3 Gov’t lowers fuel prices, gas cylinders remain unchanged  4 

3 Ministry, UAE’s Red Crescent to pay the debts of 1,600 women  5 
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