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 الصفحة                                                                                                                                  (17501)  صحيفة الرأي

 2 الفا للعائلة ٢٠االف دينار لألعزب و ١٠"االقتصاد النيابية" تقر معدل "ضريبة الدخل": إعفاء   1

 2 *األمانة والضريبة والجمارك واألراضي بتقديم إشهار ذمة مالية"النواب" يلزم موظفي   2

 2 *"مالية" األعيان تناقش أبرز محاور "ضريبة الدخل"  3

 20 مؤتمرون يطلبون ردم "فجوة" التعليم والعمل  4

 29 *"المستقلة لالنتخابات" تعلن نتائج انتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات  5

 29 *قطر تشرع قريبا ببناء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في األردن  6

 29 *الملكية األردنية تؤكد حرصها على مواصفة التعاون مع وكالء السياحة  7

رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص بالده على تعزيز العالقات مع   8

                                                             األردن

30 

 30 يقدم توصياته لالرتقاء بقطاعي التعليم والصحة  "االستراتيجيات"  9

 56 القواسمي يطالب بتخفيض الكهرباء على "األلبسة والمجوهرات"  10

 56  راصد: انتخابات غرف الصناعة جرت بسالسة ومخالفات محدودة  11

 56 انطالق فعاليات أسبوع الريادة العالمي في األردن  12

 56 *تشكيل المجلس الوطني للمهارات القطاعية بقطاع "تكنولوجيا المعلومات"  13

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18421) صحيفة الدستور

 1  " كتلة إنجاز" تحصد غالبية مقاعد" صناعه عمان" ونصف " صناعه عمان" 1

 1 التلهوني: الحكومة شكلت لجنه فنية وقانون العفو العام بحاجة لدراسة تفصيلية 2

 1  مناقشات " الضريبة" غداالنواب يبدأ  3

دعم االردن للعراق في اعادة البناء واالعمار وزير الصناعه يؤكد 4  1 

 7 الحكومة تعلن تعليمات االعفاء من الغرامات والفوائد 5

 

 ( 4842) صحيفة األنباط

 2 إدارية النواب تدعو لدمج قوانين تنظيم المدن والقرى بقانون واحد 1

 5 المرأة النيابية: هدفنا متابعة قوانين تصب بمصلحة المرأة واألسرة 2

 7 الحموري يؤكد وقوف األردن إلى جانب العراق لالنتقال إلى مرحلة البناء وإعادة اإلعمار 3

 

 (4076) صحيفة السبيل

 3 آالف دينار 5اقتصاد النواب" تخفض سقف إعفاءات األسر من ضريبة الدخل " 1

 4 الجغبير: التشاركية مع كافة الجهات في القرار دون إقصاء ألحد 2

 4 السياحة" يطالبون شركات الطيران بتطبيق قانون المنافسة"وكالء  3

 4 "المياه" تؤكد أهمية استمرار التعاون األردني الهولندي 4

 

 (5118) صحيفة الـغد

 7أ   التجارية يتجاهلون تحسين شروط عمل عمالهمتقرير: أصحاب العالمات  1

 1ب  2019"االقتصادية النيابية" ترفع إعفاء األسرة الى عشرين ألفا في  2

 2ب   لجنة من "السياحة والسفر" و"الملكية" لبحث ملف التذاكر 3
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 2ب  2018% عن 4لن يتجاوز  2019مصدر: النمو في حجم موازنة  4

 2ب  آالف دينار من مدير ضمان سابق 205"المالية المصغرة" تطالب باستيراد  5

 3ب   لمعالجة تحديات القطاع؟/ تحليل اقتصادي المجالس الصناعية.. هل تشهد تغييرا بدورها 6

 3ب   "المستقلة لالنتخاب" تعلن رسميا النتائج النهائية لغرف الصناعة وممثلي القطاعات 7
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3 Minister, Iraqi representatives meet to foster economic ties  1 

3 More gov’t employees subject to Illicit Grains Law  2 

3 Entrepreneurship week kicks off to encourage culture of innovation   
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