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 7/2018/ 15حد األ
 صحيفة الرأي )17385(                                                                                                                                   الصفحة

 26 الفايز يطالب بقانون ضريبة يستجيب للتوجيهات الملكية 1

 3 مراد: التفتيش على المنشآت يستهدف أصحابها والعمالة الوافدة 2

 25 العام الجاري 2.2تقرير يتوقع بلوغ الناتج المحلي  3

 25 *اإلحصاءات العراقية تطلع على التجربة األردنية 4

 25 *سنوات من الضريبة لتشجيع االستثمار 5المغرب: إعفاء  5

 25 ألف شقة مبيعة مستفيدة من قرار االعفاء خالل حزيران الماضي 2.1 6

ٍّ يواجه القطاع السياحي 7  48 المسلماني: تأمين متطلبات السائح تحد 

 48 "صنع في األردن" اإلعالم شريك استراتيجي 8

 عاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر أ

 (18305) صحيفة الدستور

 1  الفايز: مشروع " الضريبة" يتطلب العمل بتشاركية 1

 1  المعشر: الحكومة تدرس االثار االقتصادية واالجتماعية للقرارات الضريبية 2

 1  الحكومة تعيد النظر بنظام األبنية عقب حصولها على ثقة النواب 3

 1 شركة تضامن وتوصية بسيطة متوقفة عن العمل 2900 4

 17  مليار دينار 9.9ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي الى  5

 17  % حجم اقتصاد الظل من الناتج االردني17.38النقد الدولي:  6

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

      (9439) صحيفة السبيل

 4 الفايز: نريد قانون ضريبة يحقق العدالة ويحفز النمو 1

 5 بدء العمل بنظام النقاط المرورية.. و"السير" توضح آلية االحتساب 2

 

 (4726) صحيفة األنباط

 12 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2553 1

 

 ( 5002) صحيفة الغد

 2ب   الفايز: مشروع قانون الضريبة يتطلب تشاركية بين مختلف الجهات 1

 9أ  ألردن وسوريةآالف شاحنة جاهزة للتبادل التجاري بين ا 5الداوود:  2

 1ب  خبراء: تحديات إدارية وتشريعية تواجه المستثمرين بحاجة الى "ثورة بيضاء" 3

 4ب   هندسة مالية عكسية خفضوا الضرائب لتسريع النمو/ تقرير اقتصاديخبراء يدعون الى  4
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1 17% of Jordan’s GDP in shadow economy — IMF 1 

2 Deputy PM, Hneifat stress 'priority' of agricultural sector 2 

2 Fayez calls for Income Tax Law that stimulates growth, enhances competitiveness 3 
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