
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 10/12/2018ثنين اال
 صحيفة الرأي )17529(                                                                                                                                   الصفحة

 6 *"مالية األعيان" تشرع بمناقشة استباقية للموازنة العامة 1

 10 أمانة عمان توضح آلية تقسيط ضريبة المسقفات 2

 10  فرصة عمل 5000الحديد: االستثمارات الوقفية توفر نحو  3

 12 *٪ 12 - 8العمل: التصاريح غير المجددة بين  4

 12 * الزراعة تعلن انطالق مشروع تنمية صادرات الخضار والفواكه 5

 22 األردن يطالب المجتمع الدولي مجدداً توفير الدعم للمساعدة بتحمل أعباء اللجوء 6

 22 ئي في تجارة األردن بالتزكيةحمادة ممثالً للقطاع الغذا 7

 22 مدانات: البنزين المكرر في المصفاة ال يحتوي على الحديد 8

 22 *مرشحاً لمجلس اإلدارة 20ناخبين في غرفة تجارة العقبة و 1607 9

ً  18الضريبة تجدد التأكيد بعدم الزامية التسجيل الضريبي لمن بلغ  10  22 *عاما

 22 ألف شقة مبيعة خالل االحد عشر شهراً األولى من العام 31٫1 11

 40 *ورشة عمل تبحث العوائق غير الجمركية بفضاء دول أغادير 12

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18452) صحيفة الدستور

 1 " الجرائم االلكترونية" الى " النواب" خالل اسبوع  1

 21 " الطاقة النيابية" تطالب الحكومة بإعادة النظر بسعر مادة الكاز  2

 21 بيان صادر عن شركة المناصير للزيوت والمحروقات  3

 21 تشكيل " كتلة التاجر" لخوض انتخابات غرفة تجارة عمان  4

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الدستور

 (4870) صحيفة األنباط

 7 انطالق مشروع تنمية صادرات قطاع الخضار والفواكه في األردن 1

 11 مجلس إدارة غرفة تجارة المزار الجنوبي يفوز بالتزكية 2

 11 وزير التخطيط: األردن ملتزم بعدم اإلعادة القصرية لالجئين 3

 

 (4096) صحيفة السبيل

 3 األمانة" تسمح بتقسيط ضريبة األبنية واألراضي" 1

 

 (5146) صحيفة الغد

 7أ  تراجع حكومي مفاجئ من معركة "الجرائم االلكترونية" 1

 8أ   ألف عاملة منزل بدون تصريح عمل 50النوتي:  2

 1ب  قضية في تقرير "المحاسبة" لـ "مكافحة الفساد" 70"المالية النيابية" توصي بإحالة  3

 2ب  مجلس استشاري لقطاع التعبئة والتغليف 4

 3ب   مليون دينار لبرنامج تعزيز اإلنتاجية 11مشروع "الموازنة" يخصص  5
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1 Gov’t withdraws cybercrime bill; move met with praise 1 

2 Awqaf says investment operations created around 5,000 jobs 2 

3 Jordan ‘strategic partner’ to Japan — ambassador 3 

3 Jordan will not force Syrian refugees to return home — Kawar 4 

3 Gov’t launches Dutch-funded project to boost agricultural exports 5 
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