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 15/11/2018يس الخم
 الصفحة                                                                                                                                  (17504)  صحيفة الرأي

 25 مذكرة تفاهم بين تجارة عمان واتحاد الصناعات السنغافوري  1

 8 نظام معدل لألبنية وتوسيع المشمولين باإلعفاء من الغرامات  2

 8 *بحث تعزيز العالقات مع أنتيغوا وباربودا  3

 9 الحكومة تتشاور مع األعيان حول أولوياتها للمرحلة المقبلة  4

 9 *الزراعة والتصدير حول معدل الضريبةمالية األعيان تستمع لقطاعي   5

 24 قانون الضريبة تحت القصف/ عصام قضماني  6

 25  االقتصادي واالجتماعي يناقش حماية البيانات الشخصية  7

 25 *مشاركة أردنية فاعلة بمعرض بغداد الدولي  8

 25 الطباع يترأس وفد رجال األعمال العرب بمنتدى االستثمار في تونس  9

 26 صندوق النقد يستعرض آفاق االقتصاد وتأثير التطورات على منطقة الشرق األوسط  10

 48 محافظ العقبة يطلع على واقع االستثمار في العقبة الصناعية الدولية  11

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18427) صحيفة الدستور

 21 مذكرة تفاهم بين تجارة عمان واتحاد الصناعات السنغافوري 1

ناالردنيون يعبرون عن فخرهم بتسلم جاللته جائزة تمبلتو 2  1 

 3 عطله رسمية الثالثاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 3

ستحقات المالية عليها" المقاولين" تطالب الحكومة بدفع الم 4  21 

( دينارا1499" الضمان " تنفي دعوتها للحصول على مبلغ بقيمه ) 5  21 

 

 ( 4845) صحيفة األنباط

 5 مراد: ال جديد حول تصاريح العمل للغزيين 1

 5  اتفاق على استقطاب الكوادر الطبية األردنية الى قطر 2

 5 تأجيل مستحقات اإلقراض على المزارعين المتضررين 3

 

 (4079) صحيفة السبيل

 3 فعاليات محلية بالتزامن مع أسبوع الريادة العالمي 4تنظيم  1

 12 اختتام المنتدى الصيني اإلماراتي لالقتصاد اإلسالمي 2

 12 االقتصاد اإلسالمي يكفل لألفراد تكافؤ الفرص 3

 3 ع الريادة العالميفعاليات محلية بالتزامن مع أسبو 4تنظيم  4

 

 (5121) صحيفة الـغد

 2ب  اتحاد الصناعات السنغافوري" لتبادل المعلوماتمذكرة بين "تجارة عمان" و" 1

 1ب  خبراء ينتقدون نهج الحكومة االقتصادي وسط دعوات لتجنب الضرائب 2

 2ب   دعوات لتكثيف التواصل مع السلطات العراقية إلعفاء المنتجات الصناعية من الرسوم 3

 2ب  % ارتفاع الطلب على أسطوانات الغاز16 4
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3 Jordan, Singapore sign MoU on cooperation  1 

3 Razzaz outlines gov’t priorities for next two years  2 

3 Education in Middle East still lags despite ‘five decades of investments’  3 

3 Citizens react to MP’s modest attendance of income tax law deliberations 4 
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