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 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17251)  

 - "تجارة وصناعة عمان": العراق الشريك االهم للقطاعين الصناعي والتجاري 1  

 2 *"الخدمات النيابية" تقر "النقل الدولي" 2  

 2 *"قانونية النواب" تشرع بمناقشة "وضع األموال المنقولة" 3  

 2 "العمل النابية" تقر إجازة األبوة ومساواة الجنسين باالستفادة من حضانة األطفال 4  

 4 إيقاف العمل بفرض الضريبة على القطاع الزراعي 5  

  
-23 الملك في الهند .. بوصلة االقتصاد األردني تتجه صوب عمالق آسيا الجديد 6

25 

 23 *في االستثمار بالسوق الماليالفايز يؤكد أهمية تعزيز الثقة  7  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18175) صحيفة الدستور

 22 " تجارة وصناعه عمان" العراق الشريك االهم للقطاعين الصناعي والتجاري 1

 1 تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند االستيراد للحد من التهرب الضريبيوقف  2

 1  احتيال على مستثمرين اثنين بمليوني ديناروإحباط محاولة نصب  3

 1  مليون دينار بعد المنح الخارجية 130.7انخفاض عجز الموازنة  4

 21 الشهر الماضي %4ارتفاع تحويالت العاملين بنسبة  5

 

 (3883) صحيفة السبيل  

 5 سنوات 5مليون دينار خصصتها الحكومة لتحسين الواقع السياحي خالل  693.5 1  

 7 الخروج من "عنق الزجاجة" يرتبط بتحقيق أهداف برنامج اإلصالح المالي 2  

   

 (4592) صحيفة األنباط  

 9 "تجارة وصناعة عمان": العراق الشريك األهم للقطاعين الصناعي والتجاري 1  

 9 "تجارة عمان": التوقف عن تأجيل دفع ضريبة المبيعات للقطاع التجاري سيفاقم تباطؤ أدائه 2  

 5 نقيب تجار األلبسة: المول سيؤثر سلباً على المستورد األردني 3  

 7 العقبة تتهيأ لالستثمار األخضر 4  

   

 ( 4868) صحيفة الغد  

 3ب   العراق الشريك التجاري األهم لألردن  "تجارة وصناعة عمان": 1  

 5أ   الملقي: األزمة السورية تسهم بتقليص حجم تجارة األردن مع الدول االوروبية 2  

 1ب   النوافذ اإلقراضية" للبنوكفرصة عمل يوفرها " المركزي" عبر " 6900 3  

 1ب   توقع تخفيض أسعار المحرقات اليوم 4  

 1ب  2017الدين العام في مليار دينار إجمالي  27.3 5  

 3ب  مدن 5مشروع سيناريوهات النمو الحضري يشمل  6  

 3ب   اكتزجاجة الملقي والتعديل الوزاري/ موسى الس 7  
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  1 Public debt amounts to around JD27.3b in 2017 1 

  1 Planning ministry, World Bank prepare study on urban growth scenarios 2 

  1 Farmers union, lawmakers hopeful for more tax exemptions 3 

  2 Jordanian expats’ remittances rise by 4 per cent  4 

  2 JEDCO signs agreements to help SMEs export products 5 

  3 ‘Huge consumption, poor use are reasons behind water crisis’ 6 

  3 First energy efficient refrigeration system unveiled at military supermarket 7 

  4 Indian investments in Jordan reach JD420 million — JFDZG 8 
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