
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 9/5/2018ربعاء األ
 صحيفة الرأي )17321(                                                                                                                                   الصفحة  

 40 بحث تعزيز عالقات األردن االقتصادية مع بلجيكا 1  

 4 عناب: سياحة المغامرة سريعة التطور في العالم واألردن 2  

 4 تجهيز مكتب للسياحة العالجية في مطار الملكة علياء 3  

 5 الملكة رانيا: قيمة العطاء أثمن في الظروف االقتصادية الصعبة 4  

 8  الحنيفات: ال دخول للمنتجات الزراعية دون تراخيص 5  

 20 هل هي معركة حقاً/ عصام قضماني 6  

 21 *البنك األوروبي: النمو االقتصادي في األردن متواضع بسبب الالجئين 7  

 21 *إمسيح: تراجع كبير في مستوردات الذهب خالل الثالثة شهور األولى 8  

 21 *"المركزي" يقبل أول طلب لالنضمام للمختبر التنظيمي لالبتكارات المالية 9  

 22 %13توجه لرفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي  10  

 23 وزير التخطيط يشارك الجلسات التحضيرية الجتماع مجلس محافظي البنك األوروبي 11  

 40 *هيئة االستثمار: األردن سيلعب دوراً هاماَ في إعمار سوريا والعراق 12  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18245) صحيفة الدستور

 22 *  القات االردن االقتصادية مع بلجيكابحث تعزيز ع 1

 1 " الدستور": تنشر نص " المعدل لقانون ضريبة الدخل" على موقعها االلكتروني 2

 1  الدستور": طلب ضعيف على السلع الرمضانية تجار لـ " 3

 7 "2018" االمانه" تعلن التعليمات والشروط الخاصة بالخيام الرمضانية وكاس العالم " 4

 22 *  ن سيكون متواضعا العامين الحالي والمقبلالنمو االقتصادي في االرد 5

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الدستور

 (3943) صحيفة السبيل  

 4  : تعديالت ضريبة الدخل غير عادلة وتضر بالقطاع الزراعي"الزراعيين" 1  

 5 وفد اقتصادي أردني في دمشق 2  

 6 مليون دينار من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 11األمانة تقترض  3  

   

 (4662) صحيفة األنباط  

 13 بحث تعزيز عالقات األردن االقتصادية مع بلجيكا 1  

 3 الصفدي: األردن يثمن العالقات القوية مع ألمانيا 2  

   

 ( 4938) صحيفة الغد  

 7أ   يطالبون بالحد من عمليات "إغراق" السوق بالمنتج المستوردخبراء زراعيون  1  

 1ب  %10"الدخل" تخضع أرباح "الشركات المساهمة" النقدية لنسبة  2  

 3ب   مستثمرين عرب قريبا 5شحادة: منح الجنسية لـ  3  

 3ب   مجزرة اقتصادية أخرى/ موسى الساكت 4  

 3ب   "تضامن": تمكين النساء اقتصاديا يستدعي تحقيق المساواة في المنافسة على الوظائف العامة 5  
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1 Fakhoury urges more global collaboration to meet need for investments in 

infrastructure  
1 

  
3 Queen recognises Jordan River Foundation supporters for empowering local 

communities 
2 

  3 Jordan to set up regional training centre for land transport  3 

  3 Adventure tourism conference opens in Jordan 4 

  10 QAIA closes Q1 with over 1.8 million passengers 5 
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