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 صحيفة الرأي )17438(                                                                                                                                   الصفحة

 3 رئيس الوزراء: المشكلة ليست في قلة الضرائب بل في العبء والتهرب والالعدالة 1

 6 "عمل النواب" تؤكد وقوفها تجاه القضايا اإلنسانية للغزيين 2

 25 األسباب الموجبة لـ"ضريبة الدخل" اليوم وتوقع إقراره األسبوع الحالي الحكومة تبدأ مناقشة 3

 25 % الملكية غير األردنية لألوراق المالية في قطاع البنوك بآب58,3 4

 25 فتح الباب لترخيص شركتي تسويق جديتين للمشتقات النفطية 5

 25 األوراق المالية تحذر من أخبار مجهولة المصدر 6

 25 عالميا والتاسع عربيا على مؤشر االبتكار العالمي 79األردن بالمرتبة  7

 28 الشريدة: حريصون على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص 8

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18361) صحيفة الدستور

 1 توافق اردني-سوري على أهمية االسراع بفتح معبر نصيب 1

وزير الصناعة والتجارة يقرر إجراء انتخابات غرف الصناعة 2  1 

 1 الرزاز: صيغة مشتركة مع " النقد الدولي" حول " ضريبة الدخل" 3

 21 الحكومة تطلق برنامجا لدعم الشركات الصناعية من أجل التصدير  4

 

 (4779) صحيفة األنباط

 4  "الزراعة": قرارات فورية لحل مشاكل مزارعي القطرانة 1

 7 دوام أسواق "االستهالكية المدنية" الثالثاء المقبل 2

 

 (4031) صحيفة السبيل

 4 "صنع في األردن" تطلق مبادرة "سفراء الحملة" 1

 5 5والديزل يور  90"المستهلك": شكاوى حول مادتي أوكتان  2

 

 (5055) صحيفة الغد

 8أ  توقع إقرار مشروع "الضريبة" خالل أيام وال تغييرات جوهرية 1

 10أ   جسور مشاة تنفذ سنويا 10"األمانة":  2

 1ب  مليار دينار 1.739إيرادات الضريبة من السلع والخدمات ترتفع الى  3

 1ب   و"نقابة المحروقات" تؤكد مطابقته للمواصفات 90تتلقى شكاوى حول البنزين "المستهلك"  4

 2ب   منتدى االستراتيجيات يوصي بتشجيع البنوك األردنية على تحمل مستوى أعلى من المخاطرة 5

 2ب  سية: قلق عالمي من التجارة الى العمالت/ تحليل اقتصاديالسلع األسا 6

 2ب  (: نظرة تاريخية/ عبد الحليم محيسن1اإلنتاجية في االقتصاد األردني ) 7
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1 ‘No corruption file will be closed before justice is served’ 1 

2 Government authorises two new oil marketing companies  2 

2 JEDCO launches new programme to support industrial SMEs 3 
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3 MPs grant Audit Bureau complete financial independence  4 

3 Muasher meets Chinese delegation, discusses tourism, infrastructure  5 

3 Global Innovation Index ranks Jordan 79th globally  6 
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