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 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17213)  

 12 صيدالنية إلعادة دراسة "ضريبة الدواء" –لجنة حكومية  1  

 12 2017مليون زائر للمواقع األثرية خالل عام  2.5 2  

 25 خطأ مطبعي % على مركبات الهايبرد .. وما ورد1٦ملحس: ال ضريبة عامة  3  

 25 *شحادة يبحث العالقات االقتصادية مع روسيا 4  

 2٦ مصرفيون يبحثون آليات تحفيز البنوك وزيادة نشاطها في بورصة عمان 5  

 2٦ "تطوير األعمال" و"مجلس العاصمة" يوقعان مذكرة تفاهم ٦  

 48 طاع صناعة األلبان يطالب بالتراجع عن قرار رفع الضريبةق 7  

 48 *طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي 21٦4 8  

 48 بحث التعاون بين "االستهالكية المدنية" والملحقية التجارية التونسية 9  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18137) صحيفة الدستور

 1  أمنية خاصة لحماية االستثمار تباشر عملها اليوموحدة  1

 1  العناني: البورصة مقبله على مرحلة خصخصة ستنشط السوق المالية 2

 19 2017مليارات دينار حجم تجارة المناطق الحرة خالل عام  ٦ 3

 21  خبراء: الشركات الكبرى في االردن تنفق نحو ثلث موازنتها على التسويق الرقمي 4

 

 (3850) صحيفة السبيل  

 7 الخرابشة: إنجاز كافة األعمال للجسر العلوي بنفق عمان الصحافة نهاية أيار المقبل 1  

   

 (4554) صحيفة األنباط  

 4 قبولهاالكيالني: فرض ضريبة على المرض كارثة ال يمكن  1  

 12 هيئة تنشيط السياحة تشارك بالمعرض الدولي للسياحة 2  

   

 ( 4830) صحيفة الغد  

 1ب  غموض في أسواق المواد الغذائية بعد رفع الضرائب 1  

 1ب   انخفاض حاد في أسعار الزهور المحلية متأثرة بانحسار الصادرات 2  

 1ب   القضاة: "العسكرية والمدنية" لن تتأثر بقرار زيادة الضريبة 3  

 2ب  %0.5االحتياطي األجنبي يرتفع  4  

 2ب   الحكومة تراجع استراتيجية أمن وحماية المعلومات 5  

 3ب  %18حواالت العمال الوافدين ترتفع  ٦  

 4ب  القطاع السياحي ركيزة أساسية في االقتصاد والتنمية 7  
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  2 Jordan, Algeria sign seven cooperation agreements 1 

  2 Shehadeh receives Russian delegation over Expo 2025 2 
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  2 JTB takes part in global tourism fair in Spain 3 

  2 Petroleum company to invest JD 12m to boost gas production 4 

  3 Free zone trade reached JD6b in 1st 11 months of 2017 5 
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