
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 20/11/2018ثالثاء ال
الصفحة                                                                                                                                   (17509) صحيفة الرأي  

 1 *"األعيان" يناقش مشروع قانون الضريبة.. األربعاء 1

 2 رئيس الوزراء يطلق أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين ويرصد مخصصاتها في الموازنة 2

 2 *"قانونية النواب" تشرع بإقرار مواد الملكية العقارية األسبوع المقبل 3

 16 *شحادة: األولوية لتخفيض كلف االستثمار في األردن والكلف التشغيلية للمشاريع 4

 16 ورة لالستثمار المحلي واألجنبيالطباع: تفعيل قانون الوساطة وحل النزاعات ضر 5

 16 صناعيون يطالبون برديات ضريبية من الحكومة 6

 16 *رجل أعمال اردني يشاركون بمعرض الموصياد بإسطنبول 100 7

 16 *2017مزرعة دواجن عاملة في األردن في عام  2003 8

 17 قرارات لتسهيل انسياب البضائع من الموانئ والمراكز اللوجستية"العقبة الخاصة"  9

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18432) صحيفة الدستور

 1  عاما 18لمن بلغ  ال اقرار ضريبيا 1

 1 وزير االستثمار: تخفيض كلف االستثمار أولوياته 2

 

 (4850) صحيفة األنباط

 6 االستفادة من مخلفات المأكوالت البحرية إليجاد مشاريع اقتصادية 1

 8  انخفاض أسعار المشتقات النفطية خالل األسبوع الثالث من الشهر 2

 

 (4082) صحيفة السبيل

 3 صوتا 61"راصد" إقرار "الضريبة" بـ  1

 4 آالف دينار من برنامج دعم الالمركزية لبلدية معدي 105منحة بقيمة  2

 

 (5126) صحيفة الغد

 2  األسد يؤكد ضرورة إزالة جميع العوائق أمام العالقات األردنية السورية 1

 4  ألف فرصة عمل 30مليون دينار لتوفير  70الرزاز: رصد  2

 6  الرزاز: زيارة ايفانوف تؤسس لفرص تعاون جديدة بالمجاالت االقتصادية واالستثمارية 3

 6  رئيس الوزراء وأوغلو يبحثان تحديات المنطقة 4

 10  ة على أرباح األسهم"اقتصادية األعيان" تخالف "النواب" وتفرض ضريب 5

 10 دينار شهريا متوسط انفاق األسر األردنية األشد فقرا 441 6
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1 Mandatory military services sees comeback as gov’t sets priorities 1 

1 UNRWA slashes budget shortfall dramatically after Gulf, EU contributions  2 

3 Committee amends Lower House is draft of 2018 tax law  3 

3 ‘New income tax to trigger decline in expected revenues’  4 
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