
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/5/2018ثنين اإل
 صحيفة الرأي )17319(                                                                                                                                   الصفحة  

 1 "الدخل" يُعرض على مجلس الوزراء.. اليوم 1  

 2 *"النواب" يرد "قانون السكك الحديدية" ويقر "النقل" و "اعتماد التعليم العالي" 2  

 2 مجلس إدارة جديد للمستشفيات الخاصة 3  

 3 الملقي: نساند العراق في حربه ضد اإلرهاب وتعزيز استقراره وحضوره القومي 4  

 3 *إرادة سياسية راسخة لفتح أوسع آلفاق التعاون وإزالة العقبات بين األردن والعراق 5  

 3 دولة 35شركة من  350شخصية و 600"سوفكس" ينطلق اليوم بمشاركة  6  

 24 مزايا رؤساء الشركات والنقابات والغرف/ عصام قضماني 7  

 25 "المساهمات الحكومية" تشتري حصص المساهمين في الملكية األردنية 8  

 25  ٪ ارتفاع الرقم القياسي ألسعار تجارة الجملة للربع االول ٢ 9  

 25 *االردن يترشح لرئاسة اتحاد المقاولين العرب 10  

 25 الشريده: خطة رمضانية لضمان تدفق البضائع لألسواق 11  

 25 *عمان تستضيف اجتماعات االتحاد العربي للنقل البري 12  

 26 "مالحة األردن" تشيد بعمليات نقل ميناء العقبة القديم لموقعه الجديد 13  

 28 رؤية ملكية واضحة وسعي دائم لتعزيز االستثمار وتوطينه في األردن 14  

 28 مذكرة تفاهم مع األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لتأسيس منصة لمهارات السياحة في األردن 15  

 28 مليار دينار حجم التداول في سوق العقار بالمملكة خالل الثلث األول ١٫٨ 16  

 48 * التالوي يدعو لمراجعة االطار التشريعي للنظام الضريبي لألردن 17  

 48 *"انجاز" والسفارة الكندية تطلقان مشروع دعم الفرص االقتصادية للمرأة 18  

 48 اتحاد التأمين يستهجن نظام نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية 19  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18243) صحيفة الدستور

 1  مهمة من خطة تحفيز النمو االقتصادي لشهر نيسان 21إنجاز  1

 1  معدل لضريبة الدخل" للجنة مجلس السياسات االقتصادية التشريعيةتحويل " ال 2

 1  مليون دينار لصالح " الفوسفات" 20" مكافحة الفساد" تسترد  3

 21  رئيس " االقتصادية الخاصة" يؤكد جاهزية المنظومة المينائية والجمركية في العقبة 4

 22  العناني: ضرورة تحرر االقتصاد االردني من االعتمادية على المساعدات الخارجية 5
 

 (3941) صحيفة السبيل  

 3 "النواب" يجيز في جلسته األخيرة لـ "ألشغال" تركيب أجهزة لمراقبة الطرق 1  

 5 رئيس اتحاد شركات التأمين سنطعن في دستورية "نظام النقل بالتطبيقات الذكية" 2  

   

 (4660) صحيفة األنباط  

 8 %68ارتفاع عدد زوار العقبة بنسبة  1  

   

 ( 4936) صحيفة الغد  

 7أ  عن موافقتها على زيادة إجازات العمال السنويةترجيح عودة "العمل النيابية"  1  

 9أ  % على البنوك والشركات المالية و"التأمين" 40"الدخل" يرفع الضريبة إلى  2  

 9أ  مجلس السياسات االقتصادية يناقش اإلصالحات االقتصادية والضريبية 3  

 1ب  مليون دوالر المنح خالل الربع األول 73.5 4  
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  The Jordan Times (12931)                                                                                                                        Page  

  1 Jordan ‘prepared’ to take part in Iraq reconstruction — PM  1 

  1 Cabinet to discuss new income tax law today 2 

  1 Phosphate company restores JD20m of ‘graft money’  3 

  2 ‘Start-Up Zaatari’ celebrates innovation spirit of Syrian refugee youth 4 

  3 MPs endorse roads law amendments, reject temporary railway law  5 

  3 Poland to help Jordan maximise benefits from EU relaxed rules of origin 6 

  3 First tourism, hospitality Sector Skills Organisation launched  7 

 

http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-prepared%E2%80%99-take-part-iraq-reconstruction-%E2%80%94-pm
http://www.jordantimes.com/news/local/cabinet-discuss-new-income-tax-law-today
http://www.jordantimes.com/news/local/phosphate-company-restores-jd20m-graft-money%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/local/start-zaatari%E2%80%99-celebrates-innovation-spirit-syrian-refugee-youth
http://www.jordantimes.com/news/local/mps-endorse-roads-law-amendments-reject-temporary-railway-law
http://www.jordantimes.com/news/local/poland-help-jordan-maximise-benefits-eu-relaxed-rules-origin
http://www.jordantimes.com/news/local/first-tourism-hospitality-sector-skills-organisation-launched

