
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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 صحيفة الرأي )17318(                                                                                                                                   الصفحة  

 1 *مليار دينار ٩٫٦٨موجودات " استثمار الضمان" ترتفع إلى  1  

 2 الصرايرة: مشاريع تنموية للتخفيف من البطالة والفقر 2  

 2 "النواب" يبحث اليوم مشاريع قوانين 3  

 2 أمين عام: دراسة إلقامة مدينة ترفيهية بمواصفات عالمية في عمان 4  

 2 األمانة تكثف الرقابة على األغذية في عمان 5  

 28 سنوات/ عصام قضماني10قانون ضريبة لـ  6  

 29 يلتئم في األردن برعاية ملكية 2018المؤتمر السنوي للبنك األوروبي  7  

 29  على مؤشر االتصاالت 59األردن بالمرتبة  8  

 29 ٪ نتيجة التصدي الحازم ١٣الحياري: تراجع سرقة الكهرباء بنسبة  10  

 30 الخرابشة يدعو الشركات االسبانية لالستثمار في قطاع الطاقة 12  

 30 2018البنك اإلسالمي االردني أفضل مؤسسة مالية إسالمية في األردن لعام  13  

 30 اشهر 3ألف مركبة "كهرباء" تم التخليص عليها في  1.6 14  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18242) صحيفة الدستور

 1  جميع السلع الغذائية متوفرة خالل " رمضان" وبأسعار مقبولة 1

 1 %40تراجع التخليص على سيارات البنين بنسبة  2

 23  تعديل تعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها  3
 

 (3940) صحيفة السبيل  

 2 قانون ضريبة الدخل الجديد غير مناسب في ظروف الكساد االقتصادي/ د. خليل عليان 1  

 3 صالحية تركيب أجهزة لمراقبة الطرقات"النواب" يناقش منح "األشغال"  2  

 4 دينار 1500توجه حكومي لرفع رسوم دراسة األثر البيئي الشامل للمشاريع إلى  3  

 5 تراجع االستثمار في تجارة السيارات يؤجل تنفيذ مشروع "الماضونة" 4  

   

 (4659) صحيفة األنباط  

 5 أربعة قوانين على جدول آخر جلسات النواب اليوم 1  

 13 أطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 3903 2  

   

 ( 4935) صحيفة الغد  

 1ب  آالف 8ألفا واألفراد إلى  16إعفاءات العائالت إلى "مشروع الدخل" يخفض  1  

 5ب  2020العالوين: اختيار الجهة المنفذة لمشروع التوسعة الرابع بداية  2  

 5ب  قانون المصادر الطبيعية يدخل حيز النفاذ 3  

 5ب  "االستراتيجيات": تقدم مرتبة األردن على مؤشر تنافسية المواهب العالمي 4  

   

  The Jordan Times (12930)                                                                                                                        Page  

  1 93 per cent of Jordan’s electricity generated by natural gas 1 

  2 Jordanian-Qatari business council calls for boosting trade exchange 2 

  3 17.5 per cent of ASE shares bought by non-Jordanians  3 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10435623
http://alrai.com/article/10435672/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/(%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8)-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
http://alrai.com/article/10435614/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A7
http://alrai.com/article/10435612/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://alrai.com/article/10435704/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://alrai.com/article/10435688/إقتصاد/المؤتمر-السنوي-للبنك-الأوروبي-2018-يلتئم-في-الأردن-برعاية-ملكية-سامية
http://alrai.com/article/10435696/إقتصاد/الأردن-بالمرتبة-59-على-مؤشر-الاتصالات-العالمي
http://alrai.com/article/10435578/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-13-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85
http://alrai.com/article/10435600/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B4%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://alrai.com/article/10435690/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85--2018
http://alrai.com/article/10435690/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85--2018
http://alrai.com/article/10435690/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85--2018
http://alrai.com/article/10435691/إقتصاد/16-ألف-مركبة-كهرباء--تم-التخليص-عليها-في-3-أشهر
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/1009947-جميع-السلع-الغذائية-متوفرة-خلال-
http://www.addustour.com/articles/1010014-تراجع-التخليص-علــى-سيــارات-البنزين-بنسبة-40
http://www.addustour.com/articles/1009956-تعديل-تعليمات-طرق-دفع-ضريبة-المبيعات-وتوريدها-وتقسيطها
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/93-cent-jordan%E2%80%99s-electricity-generated-natural-gas
http://www.jordantimes.com/news/local/jordanian-qatari-business-council-calls-boosting-trade-exchange
http://www.jordantimes.com/news/local/175-cent-ase-shares-bought-non-jordanians
http://www.ammanchamber.org.jo/


  3 Tax department calls for amending 2014 Income Tax Law 4 

  10 Jerash garments company listed on Nasdaq  5 
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