
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 8/5/2018الثالثاء 
 صحيفة الرأي )17320(                                                                                                                                   الصفحة  

 2 *"خدمات األعيان" تقر "معدل الطرق" و "السكك الحديدية 1  

 3 لنمو االقتصاديمجلس الوزراء يوافق على إجراءات لتحفيز ا 3  

 6 *ولي العهد يؤكد أهمية تمكين المبتركين الشباب 4  

 24 الخاصرة الضعيفة في قانون الضريبة/ عصام قضماني 5  

 25 مليارات دينا ر بعد إعادة تقييم محفظة أسهم الحكومة ٦صندوق سيادي جديد ب  6  

 25 *يق المواصفات الفنية يعزز منافسة المنتجات األردنيةمدانات: تطب 7  

 25 *الملقي: نتطلع لالستفادة من الخبرات المتراكمة للبنك األوروبي 8  

 25 * اتفاقية للتعاون بين المنظمة العالمية واألردنية للمناطق الحرة 9  

 26 الملقي يؤكد أهميّة إقرار القانون ضمن نهج التحاور والتعاون مع مجلس األمة 10  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18243) صحيفة الدستور

 1 الفا للعائلة 16االف دينار االعفاء الضريبي للفرد و  8 1

 1  الملقي: إقامة مركز لوجستي في االردن إلعادة االعمار بالعراق وسوريا ممكنة 2

 1 عناب لـ " الدستور": فك القيد عن جنسيات لغايات العالج 3

 21  ( من العاملين في قطاع المخابز غير مشمولين بالضمان67%كناكرية : ) 4

 

 (3942) صحيفة السبيل  

 3 "الخدمات العامة" باألعيان تقر مشروعي قانوني "معدل الطرق" و "السكك الحديدية" 1  

 4  "الغذاء والدواء" تعلن خطتها الرقابية لشهر رمضان 2  

 6 اقتصاديون: مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ال يعالج المشكالت المالية التي تعاني منها الدولة 3  

   

 (4661) صحيفة األنباط  

 5 مصنع األفكار" لتعزيز منظومة االبتكارولي العهد يفتتح مختبر تصنيع باسم " 1  

 5 مؤتمر يوصي بفتح آفاق جديدة للصناعة الدوائية ودعمها 2  

 12 الملقي يستقبل رئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 3  

 12 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 3364 4  

   

 ( 4937) صحيفة الغد  

 1ب   إعفاء المنتجات األردنية من الرسوم العراقية.. قرار دون تنفيذ 1  

 3ب   توقعات بموسم سياحي مبشر وسط دعوات لتطوير البنية التحتية 2  

   

  The Jordan Times (12932)                                                                                                                        Page  

  1 Gov’t approves mandating reasons for amended Income Tax Law 1 

  1 Logistics centre mulled in Jordan to contribute to Iraq, Syria rebuilding  2 

  
2 INJAZ, Canada launch three-year programme to boost female participation in labour 

market 
3 

  3 Cabinet decides quota for Jordanian contractors in international tenders  4 
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