
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/2018/ 25ربعاء األ
 صحيفة الرأي )17395(                                                                                                                                   الصفحة

 3            الرواشدة: متفائلون بتنفيذ الحكومة مطالب القطاع الزراعي 1

 3 *الحنيفات: القطاع الزراعي دعامة لألمن الغذائي 2

 3 البترا: ال الستدامة السياحة دون قانون استثمار يتناسب مع خصوصية المنطقة 3

 25 التي تواجه القطاع.. األحد المقبلالرزاز يبحث مع الصناعيين التحديات  4

 25 وزيرة التخطيط تشيد بإنجازات دائرة اإلحصاءات العامة 5

 25 *اجتماع لبحث ممارسة بعض شركات التسوق العقاري 6

 26 المعشر يدعو البنوك لتنفيذ مشروعات الشراكة التي تطرحها الحكومة والتوسع في التمويل الميسر 7

 26 الشريدة: ال تغير جوهرياً في منظومة التشريعات في المنطقة الخاصة منذ انشاءها 8

 27 مطالب بالتدخل للحد من ارتفاع أسعار االسمنت 9

دولة اإلمارات تستأثر بالحصة األكبر تليها السعودية  42مليارات دوالر استثمارات المغتربين األردنيين في  7 10

 *واندونيسيا

27 

 28 الدعوة لتوسيع دائرة المكلفين ورفع كفاءة دائرة الضريبة وموظفيها 11

 48 مراد: إجراءات تصويب أوضاع العمالة الوافدة لم تحقق أهدافها 12

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18318) صحيفة الدستور

 1 خيارات قانونية لجلب المطلوبين بقضية الدخان من الخارج 1

 1 الشريدة: العقبة الخاصة بريئة من التهرب الضريبي والجمركي 2

 1  " الضمان" و" الضريبة تحجزان على أموال " بلدية الزرقاء 3

 17  عات ال تميز بين الغني والفقيرالمعشر: توزيع العبء الضريبي ال عدالة فيه وضريبة المبي 4

  17  مليار دينار مستوردات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية 2.429 5

 أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور*الخبر 

 (4736) صحيفة األنباط

 6 منتدى االستراتيجيات يوصي بنظام ضريبي أكثر عدالة وتنوعا 1

 12 مليون دينار 9.2البورصة تغلق تداوالتها ب  2

 13 موسكو وعمان تبحثان عن مجاالت جديدة للتعاون االقتصادي 3

 

 ( 4002) صحيفة السبيل

 4 "الصناعة والتجارة": لم نتدخل في تحديد سعر اإلسمنت 1

 4 %18.5وزير العمل: نسبة البطالة  2

 

 (5012) صحيفة الغد

 5أ   طنا من مستلزمات انتاج السجائر 70"الجمارك" تضبط مزرعة تبغ و  1

 2ب  منتدى االستراتيجيات يوصي بنظام ضريبي أكثر عدالة 2

 3ب   ميغاواط كهرباء من الرياح 51رخصة جديدة لتوليد  3
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1 Jordanian expats invest $7.2 billion in 42 countries  1 

2 Aqaba records ‘remarkable touristic progress’ — official 2 

2 Arab pharmaceutical industries forum kicks off 3 

2 Cement price hike 'coup de grace' to housing sector  4 

3 Nine water theft violations stopped across Kingdom in one day  5 
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