
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
 14/5/2018ثنين اال

 صحيفة الرأي )17326(                                                                                                                                   الصفحة  

 26 مراد والحمصي يدعوان الفعاليات االقتصادية في جنوب إفريقيا لزيارة األردن 1  

 2 * حكومة لم تناقش "الضريبة" مع النواب ولم ترسله بعدالطراونة: ال 2  

 2 "طاقة النواب" تؤكد ضرورة تخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي 3  

 2 الرواشدة يطالب باإلعفاء من فوائد "اإلقراض الزراعي" 4  

 2 م بيعهاتحاد المزارعين: مشروع الضريبة يحاسب على محصول لم يت 5  

 2 أمين عمان: ال تهاون في سالمة الغذاء ونظافة البيئة 6  

 3 الملك: ضرورة تبني منظور استراتيجي وعصري لتنمية السياحة 7  

 24 الضريبة على البنوك/ عصام قضماني 8  

 25 ون يحافظ على السرية المصرفيةضريبة الدخل: مشروع القان 9  

 25 * شحادة يدعو اقتصاديي أوروبا لدخول األسواق العالمية عبر األردن 10  

 25 ٪ ارتفاع معدل التضخم لشهر نيسان ٤٫٦ 11  

 25 مليون دينار الدعم التنموي واإلنساني لألردن 100ندي: السفير الك 12  

 26 *اتفاقية إطارية للتعاون التنموي بين األردن وايطاليا 13  

 26 الدرادكة: تعزيز شبكات التوزيع الستيعاب الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة 14  

 28 مليار دوالر العام الماضي3,084الصين ثاني أكبر شريك لألردن بحجم تبادل تجاري  15  

 29 الف يورو 800افتتاح محطة إلنتاج الغاز الحيوي بالكرامة بكلفة  16  

 48 مليون دينار المدفوعات عبر أي فواتيركم لنهاية نيسان 2119 17  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي  

 (18250) صحيفة الدستور

 1 توقف العمل ببطاقة األحوال القديمة نهاية أيار الحالي 1

 21 اسماً تجارياً سيتم شطبها ما لم توفق أوضاعها خالل أسبوع 375 2

  22 مليار دوالر حجم األثر المالي الشامل ألزمة اللجوء السوري في األردن 10.291فاخوري:  3

 (3947) صحيفة السبيل  

 5 مؤتمر صحفي حول "واقع ضريبة الدخل في األردن" 1  

 2 عن قانون الضريبة المنتظر/ جمال الشواهين 2  

   

 (4667) صحيفة األنباط  

 13 مراد والحمصي يدعوان الفعاليات االقتصادية في جنوب إفريقيا لزيارة األردن 1  

 12 "تجارة األردن" تنظم جلسة حوارية لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل 3  

   

 ( 4943) صحيفة الغد  

 7أ  "العمل" تحذر من منتحلي صفة مفتشين 1  

 1ب   مليون دينار عجز الموازنة والحكومة تعول على المنح لضبط اإليقاع 470 2  

 1ب   مليار دينار 33.6ودائع البنوك تتجاوز  3  

 2ب  دراسة أردنية: محدودو الدخل األكثر ضررا من اللجوء السوري 4  

 3ب   فاعليات اقتصادية ترفض مشروع ضريبة الدخل 5  
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  3 Chamber of Commerce to discuss amended income tax draft law 1 

  1 King checks on progress in tourism promotion plans 2 

  2 Jordan, Italy sign development cooperation framework agreement 3 

  3 Finnish business delegation sees ‘fruitful cooperation opportunities’ with Jordan 4 

  3 275% increase in e-FAWATEER.com payments since January 5 
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