
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/2018/ 12حد األ
 صحيفة الرأي )17412(                                                                                                                                   الصفحة

 2 اتحاد المزارعين: تسعة مطالب قدمت أمام "األعلى الزراعي" 1

 32 *أشهر 5نسبة نمو الصادرات الوطنية خالل  %5.6 2

 32 المعشر: ال بد من إعادة النظر بضريبة المبيعات 3

 32 ألف شقة مبيعة خالل السبعة شهور األولى من العام 19.4 4

 32 خطوط طيران مباشرة بين العقبة وبريطانيا 5

 32 نقطة في التكنولوجيا 11في تقرير التنافسية العالمي ويرتفع  45بالمرتبة  األردن 6

 32 *الفعاليات االقتصادية تطالب بعدم االستعجال بإقرار قانون الضريبة 7

 32  زيادة التداوالت من خالل الدفع اإللكتروني لنهاية حزيران 8

 64 * وزير االستثمار يؤكد دعم الحكومة للمشروعات الريادية الشبابية 9

 64 الحموري: غرف الصناعة والتجارة يجب ان تكون تحت مظلة واحدة 10

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18336) صحيفة الدستور

 1 الحكومة تناقش عددا من الملفات في خلوتها االولى 1

اليوم غرة ذي الحجة والثالثاء 21 الجاري عيد االضحى المبارك 2  1 

 1 150 الف الجئ سوري من االردن يرغبون بالعودة  3

 13 تجارة االردن تدين العمل االجرامي الجبان  4

 21 الحموري: 5.6% نسبة نمو الصادرات الوطنية خالل 5 أشهر 5

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (4754) صحيفة األنباط

 12 خطة التحول االقتصادي الوطني/ د.وائل البيايضة 1

 13 وزير االستثمار يكد دعم الحكومة للمشروعات الريادية الشبابية 2

 13 االتحاد األوروبي يسرع من جهوده التدريبية لتحسين أداء موظفي الحكومة 3

 

 ( 4014) صحيفة السبيل

 5 بعدم االستعجال بإقرار قانون ضريبة الدخلالفعاليات االقتصادية" تطالب " 1

 5 تدشين خط جوي بين العقبة وعدد من المدن األوروبية 2

 5 "األمانة" تبدأ باستقبال طلبات حظائر األضاحي 3

 

 (5028) صحيفة الغد

 6أ  فاعليات اقتصادية تستنكر العمل االجرامي 1

 1ب  سنوات 5% في 58تراجع أرباح شركات االتصاالت  2

 1ب  2018تمويل أولى مراحل "ناقل البحرين" قبل نهاية  3

 2ب  الحكومة تناقش مع القطاع الخاص "التجارة الحرة التركية" 4
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2 EU accelerates training efforts to support improved gov't performance 1 

2 EasyJet to operate direct flights to Aqaba — official  2 
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2 High sales tax must be revisited — Minister of State  3 

3 EU programme gives youth civic, political training 4 

3 Razzaz urges response to medical association's demands 5 

3 Unemployment, weak agricultural sector 'a result of previous governments' decisions'  6 

3 Jordan’s largest Arabic content site intends to hire 200 new employees  7 

3 National exports rise during first five months of 2018 8 

 

http://www.jordantimes.com/news/local/high-sales-tax-must-be-revisited-%E2%80%94-minister-state
http://www.jordantimes.com/news/local/eu-programme-gives-youth-civic-political-training
http://www.jordantimes.com/news/local/razzaz-urges-response-medical-associations-demands
http://www.jordantimes.com/news/local/unemployment-weak-agricultural-sector-result-previous-governments-decisions
http://www.jordantimes.com/news/local/jordans-largest-arabic-content-site-intends-hire-200-new-employees
http://www.jordantimes.com/news/local/national-exports-rise-during-first-five-months-2018

