
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/12/2018ثنين اال
الصفحة                                                                                                                                   (17522) صحيفة الرأي  

 25 وضع آلية مناسبة لتخفيض أثر ضريبة المتاجرة باألسهم على السوق 1

 2 *2020ة: المواطن سيلمس فرقاً بأسعار الكهرباء عام وزيرة الطاق 2

 3 لجان لبحث ملفا االستثمار وديون "المستشفيات" والتنسيق األمني بين األردن وليبيا 3

 5 *"الزراعة" ترد على "المصدرين": نبذل جهداً في فتح أسواق التصديرية 4

 5 *مليون دينار مبيعات المهرجان 1,6منع تصدير الزيتون المعد للعصر و 5

 6 *التحديات المائية في المنتدى األردني االسباني عرض 6

 25  ةمحللون ماليون يحذرون من انزالق مؤشر البورصة لمستويات قياسي 7

 25 *المناصير وتوتال: توفر منتجين من المشتقات النفطية أحدث اربكاً في السوق 8

 25 2018الثالث لعام  البطالة خالل الربع 18.6% 9

 48  شآت الصغيرة والمتوسطةمؤتمر لتحفيز الدور االقتصادي واالجتماعي للمن 10

 48 * فريز ورئيس وزراء فلسطين يبحثان التعاون 11

 48  2019اقتصاديون يدعون إلى ضبط النفقات في موازنة  12

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18444) صحيفة الدستور

 21  " تجارة عمان" تلتقي مستثمري االوراق والخدمات المالية 1

 1 " الضريبة" و " السوق المالية" يتدارسان آلية احتساب ضريبة أرباح األسهم 2

 1  توفر منتجين من المشتقات النفطية أحدث ارباكا في السوق المحلي 3

 1  " صندوق استثمار الضمان": لم نقم بأية بيوعات لالسهم بالفترة الماضية 4

مليون دينار 74.3رؤوس أموالها الف مؤسسة فردية  37تسجيل  5  19 

 19 " منتدى االستراتيجيات" يوصي بمراجعه قانون الالمركزية 6

 21  تحذير من تداعيات فرض ضريبة على أرباح المتاجرة باالسهم 7

 

 (4863) صحيفة األنباط

 5 تجارة عمان ترفض الضريبة على المتاجرة باألسهم 1

 4 اتحاد المصدرين: الزراعة تسمح ببيع الخضار والفواكه بثالث أضعاف األسعار للمواطنين 2

 7 العواملة تدعو لتضافر الجهود بين الحكومة وقطاع األعمال 3

 7 دراسة إنشاء نظام إحصائي للمبادالت التجارية بنن دول أغادير واالتحاد األوروبي 4

 

 (4091) صحيفة السبيل

 3 الليبية وفتح مجاالت أوسع للتعاون –تأكيد متبادل ألهمية العالقات األردنية  1

 3 هيالت: ال اعتراضات على جداول الناخبين "لتجارة إربد" 2

 4 مليار دوالر فرص استثمارية في "البيئة" و"النقل" في عمان 12 3

 

 (5139) صحيفة الغد

 3ب   دعوات إلعادة النظر بإخضاع الضريبة على أرباح المتاجرة باألسهم 1

 1ب   ليس مبينا على معطيات سليمة 2019خبراء: تقدير اإليرادات الضريبية في  2

 1ب   مليون دينار إلنشاء شركة حكومية متخصصة بترويج الصادرات 1.5 3
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1 Unemployment up slightly in 3rd quarter of 2018  1 

1 Sarraj says Libyan debts to Jordanian hospitals to be repaid  2 

1 ‘Social Security Investment Fund made no recent sales of its shares’  3 

3 Minister says Jordan, Spain to sign cooperation agreement on water   
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