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 صحيفة الرأي )17460(                                                                                                                                   الصفحة

 1 *وزير الزراعة: استيراد البطاطا والجوافة لمدة شهر 1

 2 "االقتصاد واالستثمار النيابية" تشرع بحواراتها حول ضريبة الدخل وتبدأها مع الحكومة وغرف التجارة 2

 2 *وزير العمل يطلق مشروع التدريب والتعليم اإللكتروني 3

 28 غرايبة: ال زيادة على أسعار البطاقات وخدمات االتصاالت 4

 29 البنوك: رفع أسعار الفائدة يتم وفق آليات تعكسها تعليمات التعامل بشفافية وعدالة مع العمالء 5

 30 ألسعار المحروقات وضريبة مقطوعة على المشتقات في تشرين الثانيال رفع  6

 30  ستثمارالحوراني يؤكد أهمية الحوكمة في زيادة الميزة التنافسية وبيئة اال 7

 30 * منتدى استثماري أردني مصري 8

 30 *مركز إيداع األوراق المالية يستحدث خدمة محفظتك اإللكترونية 9

 56 مليار يورو 1.5بيرتولوتي: فرنسا المستثمر األجنبي األول في األردن بحجم استثمارات  10

 

 (18382) صحيفة الدستور

 1 الحكومة: 63% من دخل المواطنين يذهب سدادا لقروض 1

تثبيت أسعار المحروقات واستبدال الضريبة النسبية بـ " ثابتة" 2  1 

 1 جمعية البنوك تبرر أسباب ارتفاع أسعار الفائدة 3

 19 المركزي يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية  4

 19 الحياري: تخفيض بند فرق أسعار الوقود بمقدار فلسين 5

 19  % نمو الناتج المحلي للربع الثاني من العام الحالي2.1 6

 21 ار الفائدة المخفضةالمركزي يشمل قطاعات جديدة ببرنامج أسع 7

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الدستور

 (4800) صحيفة األنباط

 3 تبحث زيادة نسبة تشغيل األردنيين بالقطاع الصناعي"العمل"  1

 3 غنيمات: حق الناس بالمعرفة محفز لتحسين تشريعات حق الحصول على المعلومات 2

 8 العارضة-سلط مليون دوالر منحة صينية لتمويل طريق ال 31 3

 

 (4046) صحيفة السبيل

 3 الرزاز: العالقات االقتصادية األردنية الكويتية مثال للتعاون العربي 1

 4 ألف دوالر ألمانة عمان 900منحة أمريكية ب  2

 

 (5076) صحيفة الغد

 7أ  الطراونة: "النواب" سينحاز لمصلحة المواطن عند مناقشة "معدل الضريبة" 1

 1ب  خبراء: توسعة قاعدة قطاعات "الدعم االقتصادي" تحفز االستثمار" 2

 2ب   الفايز: القطاع الصناعي يسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية 3

 3ب  نواب ينتقدون تناقضات "قانون الضريبة" والحكومة تدافع 4

 3ب  الهاجس األول.. االقتصاد/ موسى الساكت 5
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1 GDP up by a modest 2.1% in second quarter  1 

1 CBJ hikes interest rates, expands soft funding for entrepreneurs  2 

3 Parliamentary committee begins meetings over new income tax law 3 

3 Large number of workers not registered with SSC — spokesperson 4 

3 USTDA signs grant to enhance Amman’s infrastructure  5 

4 Over one million passengers fly via QAIA in August for the first time in history  6 
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