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 2/2/2018جمعة ال
 الصفحة                                                                                                                                   (17225) صحيفة الرأي

 1 *ال ضريبة على الزيت والبيض والدجاج المجمد 1

" تبحث الوضع الداخلي والواقع المالي واالقتصادي والحراك الدبلوماسي وخفايا صفقة 2018جلسات "أجندة األردن  2

 *القرن

3 

 3 الفايز يدعو لمزيد من االستثمارات التركية في األردن 3

 3 *( مليون دينار4.7صندوق الحج يشتري مجمعاً استثمارياً بـ ) 4

 6 مليون دينار الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء في كانون الثاني 30 5

 6 *ؤشر الموازنة المفتوحة الدولياألردن يتصدر دول المنطقة بم 6

 7  الحكومة والمجتمع الدولي يقران خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية 7

 16 العجز هو القاعدة/ د.فهد الفانك 8

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (18149) صحيفة الدستور

 1  *رئيس الوزراء: أزمة اللجوء السوري أكبر تهددي لألمن العالمي والنمو واالقتصادي 1

 1 *من ايرادات ضريبة الدخل يدفعها القطاع الخاص %90فريز:  2

 1 مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها 3

 دستور*الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة ال

 (3861) صحيفة السبيل

 1 الحكومة تعفي مدخالت إنتاج القهوة والمكسرات والبهارات من الرسوم الجمركية 1

 2 صندوق النقد: مستوى النمو المتحقق أقل مما هو مطلوب لالقتصاد األردني 2

 3 2025قض رؤية أردن رفع ضريبة المبيعات على الغذاء ينا 3

 

 (4559) صحيفة األنباط

 1 مطالبة شعبية بإعادة النظر بالقرارات الحكومية 1

 5 التنمية االقتصادية الشاملة بالوطن العربي الطباع يؤكد أهمية تحقيق 2

 5 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2400 3

 

 ( 4842) صحيفة الغد

 4  ومنتجعات تغلق أبوابها %70البحر الميت: تراجع الحركة السياحية  1

 

The Jordan Times (12853)                                                                                                                        Page  

1 $7.3b Jordan Response Plan endorsed 1 

1 Female teachers at private schools urge gov’t to stand by minimum wage promises  2 

2 Olive oil, frozen chicken, eggs exempted from tax hike  3 

2 Grace period for illegal guest workers to rectify status extended 4 

2 Jordan ranks first in region on Open Budget Index 5 

3 Jordan, Bulgaria sign cooperation agreement in various fields 6 

8 Canada, Jordan exert efforts to increase trade  7 
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