
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 17/4/2018ثالثاء ال
 صحيفة الرأي )17299(                                                                                                                                   الصفحة  

 8 وسام اسباني للعين مراد 1  

 4 *"العمل النيابية" تطلع وفداً بلغارياً على المعيقات االقتصادية 2  

 4 *المشتركة النيابية" تقر مواد بـ"معدل الجمارك"" 3  

 22 ضريبة الدخل الى دورة استثنائية/ عصام قضماني 4  

 23 م الهايبرد والوزنمركبة من رسو ١٢٠٠"مستثمري الحرة" تطالب الحكومة استثناء  5  

 23 أبو الراغب: البطالة تقف عائقاً أمام النمو والتنمية المستدامة لالقتصادات العربية 6  

 23 ٪ ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط ٥٫٨ 7  

 23 "حماية االستثمار" باألمن العام تلتقي صناعيي وتجار الزرقاء 8  

 24 *"طاقة النواب" تدعو إلعادة النظر بأسعار الكهرباء 9  

 44 العمري: تطبيق نظام األبنية الجديد له تداعيات اجتماعية خطيرة على القطاع 10  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18223) صحيفة الدستور

 - إسبانيا تمنح العين مراد وسام االستحقاق 1

 21  إلزام كل منشأه مسجلة رسميا بإخضاع عمالها للضمان االجتماعي 2

 21 % ارتفاع معدل التضخم في المملكة خالل الربع األول3.7 3
 

 (3924) صحيفة السبيل  

 3 أموال الضمان االجتماعي" ملف ساخن على مائدة "النواب" اليوم" 1  

 3 العالف: الفساد يهدر موارد الدولة ويفرز اقتصاديات مشوهة 2  

 5 "معلمو التربية" يعتصمون ضد تعديالت نظام الخدمة المدنية 3  

 6 "األمانة" توقع اتفاقية لتطوير خدمات التكسي في عمان 4  

   

 (4640) صحيفة األنباط  

 4  االستثمار في المملكة يسير باالتجاه الصحيح 1  

 12 مدير عام الجمارك يلتقي وفداً جمركياً فلسطينياً  2  

   

 ( 4916) صحيفة الغد  

 5أ  إسبانيا تمنح العين مراد وسام االستحقاق 1  

 7أ  "األمانة" تعلن قريبا تعليمات الكثافة السكانية وتسوية المخالفات 2  

 1ب  تركيا تطلب من األردن االطالع على شروط إعادة تفعيل اتفاقية التجارة 3  

 2ب  بدء تطبيق "الدمغة" يرفع أسعار الذهب 4  

   

  The Jordan Times (12915)                                                                                                                        Page  

  1 Cabinet labels Jordan’s presidency of 28th Arab summit as success  1 

  2 Romanian, Jordan businesspeople share expertise on trade, industry sectors 2 

  3 House to discuss SSC asset management, investments today 3 

  3 GAM signs agreement to develop yellow taxi services 4 
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  3 GAM orders landlord to renovate collapsed building before bringing back occupants 5 

  3 Stakeholders call for thorough implementation of gender-related SDG 6 
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