
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 17/12/2018ثنين اال
الصفحة                                                                                                                                   (17535) صحيفة الرأي  

 22 مناسبة لالستثماراتالرئيس البلغاري: األردن يتمتع باالستقرار والبيئة ال 1

 5 *اقتصادية النواب تدعو الى ضريبة مقطوعة على البيع والشراء بالسوق المالي 2

 6 *"مالية األعيان" تناقش موازنة صندوق المعونة الوطنية 3

 6  الشحاحدة: القطاع الزراعي محفوف بالمخاطر بسبب الظروف المحيطة 4

 21 مليار دينار في أيلول 50,22موجودات البنوك تتجاوز  5

 21 ال اعتراضات على جدول مشرحي "تجارة اربد" 6

 21 شركات اردنية تشارك في أكبر معارض العراق 7

 21  مليون دوالر منحة مشتركة أميركية دانماركية لدعم قطاع الصحة 14 8

 21 * ألف شقة مبيعة استفادت من قرار اإلعفاء لتشرين الثاني الماضي 2٫6 9

 22 * مليون دوالر 114اتفاقية لجدولة ديون الصندوق السعودي على األردن بقيمة  10

 22 مليون متر مربع مساحة األبنية المرخصة بالمملكة حتى نهاية تشرين األول 9,2 11

 22 رئيسة جمهورية مالطا ترحب بالتعاون السياحي مع األردن 12

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18459) صحيفة الدستور

 19 الرئيس البلغاري: االردن بيئة مناسبة إلقامة االستثمارات 1

 1 " القانونية الوزارية" تبحث " العفو العام" اليوم واحالته لـ " النواب" االربعاء 2

 21  " كتلة عهد " تتعهد بالنهوض بالقطاع التجاري ضمن خطة واضحة 3

 21 " كتلة التاجر" تدعو إلعادة النطر بقانون المالكين والمستأجرين 4

 

 (4877) صحيفة األنباط

 2    الرئيس البلغاري: األردن بيئة مناسبة إلقامة االستثمارات 1

 

 (4101) صحيفة السبيل

 3 مطالبة بمقاطعة اللحوم األسترالية وعودة الحراك يلقيان بظاللهما على جلسة النواب 1

 4 المستهلك" تحذر من شراء مساحيق التجميل" 2

 4 الزرقاء.. الغرفة والبلدية يناقشان المعوقات الصناعية 3

 5 وزير الزراعة يزور سوق العارضة للخضار والفواكه 4

 

 (5153) صحيفة الغد

 2ب   الرئيس البلغاري يدعو القطاع الخاص إلقامة مشاريع مشتركة مع األردن 1

 1ب  اإلقليمية لألزمة السورية"األمم المتحدة: األردن يحتاج لمليار دوالر لتمويل خطة "االستجابة  2

 1ب  ألف فرصة عمل إضافية للسورين يمنح تسهيال جديدا للتصدير ألوروبا 20توفير  3

 2 ب وزير المالية: ندرس خيار الضريبة المقطوعة على "المتاجرة باألسهم" 4

 3ب   عقاريون: تمديد اإلعفاءات خطوة محدودة لتحفيز القطاع 5

 3ب   أشهر 10في  %14٫4رخص األبنية تتراجع  6

 3ب  القتصادي الجديد/ أحمد عوضضريبة المبيعات في النموذج ا 7
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1 King, Bulgarian president to capitalize on countries’ strategic locations 1 

1 Jordan, Netherlands to further advance cooperation  2 

1 Saudi fund reschedules Jordan debt over 20 years  3 

2 UNDP presents results of 50 projects implemented over past three years  4 

3 Gov’t launches ‘At Your Service’ online platform to handle citizen’ inquiries, 

complaints, suggestions 

5 
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