
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/2018/ 2ثنين اال
 صحيفة الرأي )17372(                                                                                                                                   الصفحة

 23 وزير الصناعة :ايقاف السير باجراءات اقرار مشروع قانون اتحاد الغرف الصناعية بالحوار مع الجميع 1

 2 خدمة الكترونية جديدة تتعلق بالتأشيرات واالقامات ١١وزارة الداخلية تطلق  2

 8 رئيس الوزراء: مهتمون بإيجاد حلول للقطاع الزراعي 3

 20 العالقات الصينية األردنية في إطار التعاون الصيني العربي/ بان ويفانغ 4

 21 لطاقة النوويةطوقان: ال الغاء لمشروع محطة ا 5

 21 صناعة الزرقاء: على الحكومة انتهاج سياسة األثر االقتصادي بدالً من المالي 6

 23 *%1.9ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي بسنبة  7

 23 "المستهلك" تستهجن رفع أسعار الكهرباء 8

 23 تمويلكم تحصل على ترخيص ممارسة نشاط التمويل األصغر 9

 23 *"الحرة والتنموية" تدعو رجال االعمال لالستثمار بالبحر الميت 10

 40 *الحموري والحمود يبحثان آليات توفير بيئة اقتصادية جاذبة لالستثمار 11

 40 صادياً متخصصاً للمساهمة بتقديم الحلول"عمان لحوارات المستقبل" تطلق منبراً اقت 12

 40 *انطالق اعمال مجلس الوحدة االقتصادية العربية 13

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18295) صحيفة الدستور

 1 وزير الصناعة: قانون جديد للضريبة ووقف " اتحاد الغرف" 1

 1  تنسيق قريب حول آلية توزيع حزمه مساعدات " قمة مكة" لألردن 2

 1  وقف العمل ببطاقة االحوال المدنية القديمة 3

 1  اعالن معدل أسعار المشتقات النفطية المعتمدة للتسعير اسبوعيا 4

 1 وزير المالية: بدء الحوار حول تعديالت " ضريبة الدخل" اليوم 5

 1 طوقان ينفي إلغاء مشروع محطة " عمرة" 6

 17  مليار تحويالت العاملين في الخارج نهاية ايار الماضي 1.5 7

 19 *  " جماعه عمان لحوارات المستقبل" تطلق منبرا اقتصاديا متخصصا 8

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

      (8539) صحيفة السبيل

 1 مليار دوالر تحويالت العاملين في الخارج نهاية أيار 1.5 1

 3 اقتصاديون: الحكومة تضخم أعباء اللجوء وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته 2

 5 طوقان: ال إلغاء لمشروع محطة الطاقة النووية الكبيرة 3

 

 (4713) صحيفة األنباط

 2 وزير الصناعة: قانون جديد للضريبة ووقف "اتحاد الغرف" 1

 

 ( 4989) صحيفة الغد

 2ب  الحموري: مشروع قانون جديد لضريبة الدخل 1

 1ب   شركات اإلسكان ترفض العمل بنظامي األبنية لعمان والمحافظات% من 75العمري:  2

 3ب   االستراتيجيات يدعو لبدء العملية التنموية في المملكة 3
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3 ‘Industry, trade chambers union draft law halted to relaunch dialogue with sectors’  1 

1 Visa and residency services now available online  2 

1 New gov’t maintains position on FTA deal with Turkey  3 

2 Razzaz meets with head of Lower House Agriculture Committee  4 

2 Agriculture project to boost 500 vulnerable families’ livelihoods  5 

3 Average global fuel prices to be announced weekly  6 

3 ‘Increasing, diversifying exports basket answer to Jordan’s economic woes’  7 

3 GDP rises by 1.9 per cent in first quarter of 2018  8 

4 Expatriate remittances up by 1.2 per cent — CBJ  9 
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