
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 17/1/2018ربعاء األ

  
 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17209)  

 6 *المقاولون يطالبون بدفع مستحقاتهم المالية 1  

 7 *انخفاض أسعار المنتوجات الزراعية في األسواق المركزية 2  

 20 برنامج إصالح ذو شقين/ د.فهد الفانك 3  

 21  2017٪ نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للربع الثالث عام  1٫9 4  

 21  سي سي فما دون 2500على المركبات الهجينة بمحركات  %25"مستثمري الحرة" تقترح رسوماً  5  

 22 مطالب بمراجعة بعض اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي وتركيا 6  

 23 منتدى أعمال يبحث سبل تنمية العالقات التجارية األردنية الجزائرية 7  

 23 صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات 8  

 24 *شركة أردنية تشارك في معرض الخرطوم الدولي 20 9  

 40 ٪ ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين لتشرين ثاني 4٫1 10  

 40 أيام 5شاحنة خالل  5350"حاويات العقبة" تتعامل مع  11  

 40 ضّم المدينة التجارية في المفرق إلى الخريطة االستثمارية 12  

 40 شركة أردنية تشارك في معرض الكويت الدولي 30 13  

 40 لتمويل الدولية تدعم مشروعاً للطاقة المتجددةمؤسسة ا 14  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18134) صحيفة الدستور

 1  بدء تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بالتسعيرة الجديدة اليوم 1

 1 سي سي 2000" الترخيص": الحكومة وحدت الرسوم اإلضافية على نقل ملكية المركبات فوق  2

 1  القضاه يدعو المستثمرين الجزائريين الستكشاف فرص التعاون المشترك 3

 1  مليون دوالر ألكبر مشروع للطاقة المتجددة في االردن 188"التمويل الدولية" توفر  4

 21  *المستثمرين" تدعو لتقديم مقترحات حول قانون غرفة التجارة"  5

 21  وتحقيق النموملحس: خطة االصالح المالي واالقتصادي تستهدف معالجة االختالالت  6

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الدستور

 (3847) صحيفة السبيل  

 5 خبراء يتوقعون أن تشهد أجور العمال والفنيين ارتفاعات كبيرة 1  

 5 «األرجيلة»تبدأ حملة على المنشآت السياحية المقدمة « الصحة» 2  

 5 % والصيادلة تحذر من العواقب 10 - 4رفع الضريبة على األدوية من  3  

 6 % على الخضار ضربة قاضية للقطاع الزراعي 10أبو غنيمة: ضريبة مبيعات  4  

   

 (4549) صحيفة األنباط  

 5  الحنيفات يطلب دعم األتراك للتصدير عبر ميناء حيفا مع إسرائيل 1  

 15 الذهب يواصل ارتفاعه نتيجة لتراجع الدوالر 2  

 15 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2346 3  
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 ( 4826) صحيفة الغد  

 5أ   الملك: إنشاء شراكات أردنية وقبرصية ويونانية يوفر وظائف وفرصا لشعوب المنطقة 1  

 5أ   قمة قبرص تعلن شراكة ثالثية تعزيزا للعالقات السياسية واالقتصادية 2  

 7أ  األراضي والمساحة"ملحس: فساد متجذر بـ "الضريبة" و"الجمارك" و" 3  

 7أ   جلسة تفقد نصابها سريعا ونواب يتهمون "مهربي النصاب" يتجنب بحث رفع األسعار 4  

 1ب   خبراء يحذرون من خطر الركود التضخمي 5  

 3ب   اقتصاديون: القرارات الحكومية تهدد الطبقتين الوسطى والفقيرة 6  

 3ب   من المركبات سيرتفع سعرها ألف دينار %90ان: رم 7  

 3ب  اقتصاديون: انعكاس سلبي على مؤشري الطلب واالنفاق 8  

   

  
The Jordan Times 

(12839)                                                                                                                        Page  

  1 ‘Consumers likely to trim consumption following tax hikes’ 1 

  1 Budget law, economic measures go into effect 2 

  1 IFC supports Jordan’s ‘largest renewable energy project’ 3 

  3 Jordan looking at increasing trade with Algeria  4 

  4 ‘Consumers likely to trim consumption following tax hikes’ 5 

  4 30 Jordanian companies to take part in Kuwait International Fair  6 
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