
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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 صحيفة الرأي )17367(                                                                                                                                   الصفحة

 4 الشياب: مقترحات بفرض ضرائب على السجائر لدعم مرضى السرطان 1

 8 *تابع اعالنات وروابط الكترونية تنشر فرص عمل وهميةالعمل: ن 2

 24 تخفيض ضريبة المبيعات.. ما البديل؟/ عصام قضماني 3

 25 لماذا "الهايبرد" في دائرة االهتمام والترقب.. االن؟ 4

 25 السعيدات: توقعات بتثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل 5

 25 خط سياحي بين العقبة وكوبنهاغن 6

 48 قديم اإلرشاد الفني للمشتركين بتسريع نمو المشاريع االقتصاديةت 7

 48 *جمعية المصدرين تنظم المشاركة األردنية بمعرض الصين الغذائي 8

 48 عبيدات يطالب بتكريس االهتمام بالمستهلك وحقوقه 9

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18291) صحيفة الدستور

 1 الرزاز: لن نستقبل الجئين جددا 1

 19  " الضريبة" توفر خدمة التحقق من براءة الذمة إلكترونيا 2

 19  الحموري يؤكد أهمية دعم المنتج المحلي ودعم الصناعات الوطنية 3

 19 %(5.0انخفاض العجز في الميزان التجاري للمملكة بنسبة ) 4

 19 مطالب بإلغاء ضريبة المبيعات على االعالف لحماية المنتج المحلي 5

 

 (9823) صحيفة السبيل

 4 : نتابع إعالنات وروابط إلكترونية تنشر فرص عمل وهمية"العمل" 1

 4 اللوزي: "كريم" مسموح لكافة المركبات عدا "السياحية" 2

 5 طوقان: مستجدات قطاع الطاقة فرضت التوجه للمفاعالت الصغيرة 3

 

 (4708) صحيفة األنباط

 12 وزير الصناعة يدعو لتشديد الرقابة على السلع الموردة للسوق 1

 

 ( 4984) صحيفة الغد

 1ب  2018مليار دوالر مساعدات اقتصادية أمريكية في  1

 2ب   التراجع بشكل نهائي عن إنشاء محطة نووية كبيرةطوقان يعلن  2

 3ب  ترجيح البت بقرار "ضريبة الهايبرد" قريبا 3

 3ب  قديم خدمة اإلرشاد الفني لـ "تسريع نمو المشاريع االقتصادية""تطوير المشاريع" ت 4
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1 Policy statement will set timeframe for suggested solutions — PM  1 

2 Hammouri says safety, quality of products ‘top priority’  2 

2 Elders’ protection should be priority of family-based society — Lattouf 3 

3 16,777 pensioners benefit from SSC loans  4 

3 Trade balance deficit falls by 5 per cent in first half of year  5 

3 Civil alliance rejects proposal to allow genetically modified food entry to Kingdom  6 
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