
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/12/2018األربعاء 
الصفحة                                                                                                                                   (17524) صحيفة الرأي  

 1 *العجارمة: ال تعديل لقانون ضريبة الدخل وحكم "الدستورية" نافذ 1

 8 مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الى اللجنة المالية 2

 21 مليون دوالر 745٫1توقيع اتفاقية منحة الدعم النقدي المباشر األميركية للخزينة بقيمة  3

 21  مليارات دوالر استثمارات الطاقة المتجددة 3زواتي:  4

 21 يوما   50ألف مسافر خالل  138جمرك جابر يستقبل  5

 21 *الضريبة تدعو لتسديد األرصدة الكترونيا لإلعفاء من الغرامات وتشريح القانون 6

 22 رك في مؤتمر الخريطة االستثمارية للمنطقة العربية في قطاع االتصاالتالغرايبة يشا 7

 23 * وزارتا الصناعة والتجارة والزراعة تدرسان فتح باب استيراد البطاطا والبصل 8

 23 اتحاد رجال األعمال العرب يشارك في اجتماعات لجنة العمل العربي المشترك 9

 23 كهرباء الوطنية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددةمليون دوالر لشركة ال 265قرض بقيمة  10

 40 2018في  %26والمجموعات السياحية  %8ارتفاع سياح المبيت  11

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18447) صحيفة الدستور

 1  بيان صادر من شركة مصفاه البترول االردنية 1

انتخابات مجالس ادارة غرف التجارة وممثلي القطاعات /اعالن صادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب  2

2019التجارية لسنه   

8 

 23  شهرا 11مليار دينار حجم التداول في سوق العقار في المملكة خالل  4٫8 3

 23  المواصفات : نسبه المنغنيز في البنزين المستورد مطابقة للمتطلبات الفنية 4

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الدستور

 (4865) صحيفة األنباط

 13 جرش لصناعة المالبس أول دولة عربية يتم تداول أسهمها ببورصة ناسداك 1

 13 ألف مسافر منذ تاريخ فتح الحدود 138مركز جمرك جابر يستقبل  2

 13 بتكار الغذائيالكسيح تمثل األردن في أكبر معرض لال 3

 

 (4093) صحيفة السبيل

 5 العجارمة: ال تعديل لقانون ضريبة الدخل وحكم "الدستورية" نافذ 1

 

 (5141) صحيفة الغد

 8أ   دفاعا عن حقوق أغنامها.. استراليا تضغط وتقلص التصدير 1

اعالن صادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب/ انتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات  2

 2019التجارية لسنة 

 14أ 

 1ب   مليون دينار لمشروع المدينة الطبية الجديدة العام المقبل 40 3

 1ب   مخبزا جديدا 141الحكومة توافق على انشاء  4

 2ب   اقتصاديون: معدل النمو في "الموازنة" منطقي وبند اإليرادات مبالغ فيه 5

 2ب   من السكان %99تصل تغطية الكهرباء الخطيب: األردن من الدول لقليلة التي  6

 2ب  %77تصدير المركبات من المنطقة الحرة يقفز  7
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 3ب   تسعى لتطوير البنية التحتية لمدينة عبدهللا الثانيالمدن الصناعية" ” 8
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1 Jordan, US sign largest grant agreement yet for Treasury support  1 

1 Cabinet presents draft budget bill to House  2 

1 NEPCO gets $265-million loan to enhance renewable integration, reform corporate  3 

1 Real estate trading drops by 14 per cent in 2018  4 

 

https://www.alghad.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-us-sign-largest-grant-agreement-yet-treasury-support
http://www.jordantimes.com/news/local/cabinet-presents-draft-budget-bill-house
http://www.jordantimes.com/news/local/nepco-gets-265-million-loan-enhance-renewable-integration-reform-corporate
http://www.jordantimes.com/news/local/real-estate-trading-drops-14-cent-2018

