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 الصفحة                                                                                                                                   (17143) صحيفة الرأي

 48 إعفاء مدخالت توليد الطاقة الكهربائية من الرسوم الجمركية 1

 24 تبسيط قواعد المنشأ.. مكانك سر!/ عصام قضماني 2

 25 شهور 10تداوالت األردنيين في بورصة أبو ظبي بـ  610 3

 25 "صناعة األردن" تدعو لعدم رفع نسب الضريبة على المواد الغذائية 4

 25 الغزاوي: الحكومة تعتمد سياسة التشغيل لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة 5

 25 صناعة العبوات البالستيكية األردنية تختنق أمام االستيراد 6

 27 صندوق النقد يخشى على األردنيين أم الالجئين..؟ 7

 48 صة عمانخبراء ماليون يدعون لزيادة االستثمار المؤسسي في بور 8

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18067) صحيفة الدستور

 1 إعفاء مدخالت نظام توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة من الجمارك 1

 1  الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس االمة بخطبة العرش اليوم 2

 1  مستثمري االسكان" تطالب بتجديد قرار إعفاء الشقق من الرسوم"  3

 1  أشهر 10الف حالة سرقة كهرباء في  19ضبط  4

 17  دعوة تجار االلبسة واالحذية للتسجيل في اعادة الضريبة للمسافر 5

 

 (3790) صحيفة السبيل

 7 إعفاء مدخالت نظام توليد الطاقة الكهربائية 1

 4 % خالل أيلول الماضي 20تراجع صادرات الخضار  2

 5 مطالبات بإعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة 3

 

 (4484) صحيفة األنباط

 17 ال رسوم جمركية على مدخالت نظام الطاقة الكهربائية باستخدام "المتجددة" 1

 

 ( 4760) صحيفة الغد

 4ب  إعفاء مدخالت نظام توليد الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة من الجمارك 1

 7أ  ستكون جديدة تماما 2020العطية: ثلث مهارات سوق العمل في  2

 12أ  ماليين دينار كلفة اللجوء السوري على بلدية الزرقاء سنويا 7أبو السكر:  3

 12أ  % من األراضي الصالحة للزراعة مهملة53عجلون:  4

 1ب  2017يقل عن حجمه في  2018مستوى االنفاق في موازنة  5

 2ب  الدرادكة: توقيع مذكرة تفاهم الربط الكهربائي مع السعودية مطلع الشهر المقبل 6

 4ب  النقل مطلع العام المقبللجنة مشتركة تدرس تعديل أجور  7
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- Jordan, US extend science technology cooperation agreement  1 

- New city scheme draws mixed reactions  2 

- King to inagurate Parliament ordinary session today 3 

- Cruise ship carrying 1,700 European tourists arrives in Aqaba  4 
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