
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 10/5/2018خميس ال
 صحيفة الرأي )17321(                                                                                                                                   الصفحة  

 27 اتفاقيات تعاون مع "تجارة وصناعة" جوهانسبرغ وبريتوريا 1  

 2 الملك: لن أشعر بالرضا حتى ننجز مستويات أفضل لمعيشة األردنيين 2  

 2 *الملك يشيد بجهود البنك األوروبي بدعم النمو االقتصادي وتعزيز بيئة األعمال 3  

 11 ملك بلجيكا يمنح وسامين لرجلي اعمال أردنيين 4  

 12 *النقابات المهنية تدعو "النواب" لعدم إقرار قانون ضريبة الدخل 5  

 12 تحديد آلية عمل المنشآت السياحية خالل رمضان 6  

 24 من يدفع ضريبة الدخل/ عصام قضماني 7  

 25 أشهر واستمرار المجالس الحالية في عملها ٣تأجيل انتخابات غرف الصناعة  8  

 25 الطاقة والمعادن: ال نية لرفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي 9  

 25 النزاهة ومكافحة الفساد تسترد خمسة ماليين دينار لـ"أموال انفست" 10  

 25 نسبة الضريبة على الدخل في األردن 11  

 26 *مليار يورو في المملكة 2.6البنك األوروبي ينفذ مشروعات بقيمة  12  

 26 *الفاخوري يبحث مع كبار المسؤولين في المانيا واليابان وكندا توفير دعم تمويلي ميسر لألردن 13  

 26 مليون دينار 22مان والبنك األوروبي بقيمة اتفاقية بين امانة ع 14  

 26 *  ٢٠١٨البنك األوروبي يرفع توقعاته االقتصادية لعام  15  

 26 البنك األوروبي لإلعمار: األردن يشهد إصالحات طموحة 16  

 27 *شركة اردنية تشارك ب معرض الجزائر الدولي ٢٠ 17  

 28 الحاج توفيق: أسعار "سلة رمضان الغذائية" أقل من العام الماضي 18  

 28 نخبة من الشباب العرب في المنتدى االقتصادي العالمي 19  

 28 *اجتماع يناقش قضايا قطاع األلبسة واألحذية 20  

 48 حسان ونائب رئيس وزراء بيالروس يبحثان التعاون االقتصادي 21  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18246) صحيفة الدستور

 22 مراد والحمصي يوقعان اتفاقيات تعاون مع غرف تجارة وصناعة جوهانسبرغ وبريتوريا 1

 21 البنك األوروبي لألعمار: نشجع اإلصالحات الضريبية في األردن 2

 21 مليار سهم في بورصة عمان 5.08ألف مستثمر أردني يملكون  623حتى نهاية نيسان  3

 22 بمشاركة أردنية متميزة 51افتتاح معرض الجزائر الدولي  4

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الدستور

 (4394) صحيفة السبيل  

 4 االستثنائية"كتلة اإلصالح: نرفض تعديالت ضريبة الدخل ونأمل أال تدرج على " 1  

 4 النقباء: تعديالت ضريبة الدخل جائرة ومستفزة للمواطنين 2  

 4 "العمل" تنظم معرضاً لتسويق منتجات السيدات في العقبة 3  

 6 أبو السيد: على الحكومة االعتراف بعدم قدرتها على إدارة االقتصاد 4  

   

 (4663) صحيفة األنباط  

 12 وبريتوريامراد والحمصي يوقعان اتفاق تعاون مع غرف تجارة وصناعة جوهانسبرغ  1  
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 13 دينار سعر غرام الذهب محليا 27.7 2  

 13 صناعة األردن تشارك بقمة التعاون االقتصادي التركي العربي للغذاء 3  

   

 ( 4939) صحيفة الغد  

 4ب  مراد والحمصي يوقعان اتفاقيات تعاون مع غرف تجارة وصناعة جوهانسبرغ وبريتوريا 1  

 7أ   المنطقة الحرة في الزرقاء: تسريح للعمال ومعارض مهددة باإلغالق نتيجة ضعف حركة البيع 2  

 1ب   د كلف االقتراض على األفرادرفع الضريبة على البنوك يزي 3  

 4ب  انطالق معرض "الرخاء" الدولي الثالث اليوم 4  

   

  The Jordan Times (12934)                                                                                                                        Page  

  1 His Majesty meets EBRD’s president over future cooperation 1 

  1 Jordan economic growth 'slightly on rise' this year — EBRD 2 

  1 King meets EastWest Institute delegates 3 

  3 EBRD, UK to provide JD22m to cut Amman’s solid waste 4 

  3 Business, industry delegation meets South African counterparts 5 

  3 Mafraq mayor, Hungarian company sign JD50m investment projects deal 6 
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