
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 16/5/2018ربعاء األ
 صحيفة الرأي )17328(                                                                                                                                   الصفحة  

 40 *لجنة من القطاع الخاص لوضع توصيات بخصوص قانون الضريبة الجديد 1  

 1 تخفيض التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات 2  

 21 *مليون طير خالل شهر رمضان المبارك ٢٠حمودة يتوقع انتاج نحو  3  

 21 *محافظ العاصمة يدعو الجتماع دوري مع المستثمرين 4  

 21 *لمرجوالقضاة: لم نستفد من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بالشكل ا 5  

 21 اختتام أعمال مؤتمر السياسات: أثر تدفق الالجئين السوريين على األردن 6  

 22 منتدى االستراتيجيات يناقش مشروع قانون ضريبة الدخل مع عدد من الوزراء 7  

 22 دينار ضريبة مقطوعة على الموظفين وال مساس بالمغتربين ١٠٠أبو علي: لن نفرض  8  

 40 : الحكومة جادة بالتوجه نحو مزيد من الشفافيةالفاخوري 9  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18252) صحيفة الدستور

 22 القطاع الخاص يشكل لجنة لوضع توصيات بخصوص قانون الضريبة الجديد 1

 1  السفير الليبي : خطوات مرتقبة لتسديد ديون المرضى الليبيين 2

 1  : الحكومة منفتحة على الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخلحسان  3

 1 العلمي % من ارباح الشركات للبحث1الطويسي: قانون الضريبة الجديد يخصص  4

 21 " الصناعه والتجارة" : المملكة تتمتع بمخزون استراتيجي كاف من مختلف أنواع السلع األستهالكية 5

 21 محافظ العاصمة: انخفاض حوادث االعتداء على المنشآت الصناعية الى نسبب ال تذكر 6

 21  مليون دينار حجم الزيادة في اإليرادات الضريبية 300" ضريبة الدخل":  7

 22  نقابات اصحاب العمل ترفض مشروع ضريبة الدخل المعدل 8

 

 (9394) صحيفة السبيل  

 4 وزير العمل: الحكومة تبنت استراتيجية تنمية الموارد البشرية لعشرة أعوام 1  

 4 مليون دينار 2.5: سنوقع اتفاقية مع مركز تدريب المقاولين بقيمة "العمل الدولية" 2  

   

 (4669) صحيفة األنباط  

 2 "إدارية األعيان" تناقش سبل تعزيز مفاهيم سيادة القانون 1  

 3 مليون دينار حجم الزيادة في اإليرادات الضريبية 300"ضريبة الدخل":  2  

 5 القطاع الخاص يشكل لجنة لوضع توصيات بخصوص قانون الضريبة الجديد 3  

 12 نقابة عمالية ترفض مشروع ضريبة الدخل المعدل 23 4  

 2 "إدارية األعيان" تناقش سبل تعزيز مفاهيم سيادة القانون 5  

   

 ( 4945) صحيفة الغد  

 2ب  القطاع الخاص يدعو الحكومة للتريث بشأن "الدخل" 1  

 1أ  غدا غرة شهر رمضان 2  

 8أ   الحياري: قانون رخص المهن يهدف الستقرار االستثمار 3  

 1ب   مليون دوالر مساعدات لألردن ضمن آلية التمويل الميسر 961 4  

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10436947/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10436946/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA--%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://alrai.com/article/10437031/إقتصاد/منتدى-الاستراتيجيات-يناقش-مشروع-قانون-ضريبة-الدخل-مع-عدد-من-الوزراء
http://alrai.com/article/10437030/إقتصاد/أبو-علي-لن-نفرض-100-دينار-ضريبة-مقطوعة-على-الموظفين-ولا-مساس-بالمغتربين
http://alrai.com/article/10436981/إقتصاد/الفاخوري-يفتتح-وحدة-الحكومة-الشفافة
http://alrai.com/article/10436981/إقتصاد/الفاخوري-يفتتح-وحدة-الحكومة-الشفافة
http://alrai.com/article/10436981/إقتصاد/الفاخوري-يفتتح-وحدة-الحكومة-الشفافة
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/1011711-القطاع-الخاص-يشكّل-لجنة-لوضع-توصيات-بخصوص-قانون-الضريبة-الجديد
http://www.addustour.com/articles/1011743-السفير-الليبي-خطوات-مرتقبة-لتسديد-ديون-المرضى-الليبيين
http://www.addustour.com/articles/1011706-حسـان-الحكومـة-منفتحـة-علـى-الحـوار-حـــول-مشــروع-قانـون-ضـريبـة-الدخــل
http://www.addustour.com/articles/1011706-حسـان-الحكومـة-منفتحـة-علـى-الحـوار-حـــول-مشــروع-قانـون-ضـريبـة-الدخــل
http://www.addustour.com/articles/1011706-حسـان-الحكومـة-منفتحـة-علـى-الحـوار-حـــول-مشــروع-قانـون-ضـريبـة-الدخــل
http://www.addustour.com/articles/1011736-الطويسي-قانون-الضريبة-الجديد-يخصص-1-مـن-أربــاح-الشركــات-للبحــث-العلمــي
http://www.addustour.com/articles/1011719-
http://www.addustour.com/articles/1011720-محافظ-العاصمة-انخفاض-حوادث-الاعتداء-على-المنشآت-الصناعية-الى-نسب-لا-تذكر
http://www.addustour.com/articles/1011721-
http://www.addustour.com/articles/1011712-نقابـات-اصحـاب-العمل-ترفـض-مشـروع-ضريبـة-الدخـل-المعـدل
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


   

  The Jordan Times (12939)                                                                                                                        Page  

  1 Electricity tariffs lowered for productive sectors 1 

  1 Ramadan starts Thursday, official plans set for smooth fasting month 2 

  2 Fakhoury inaugurates Government Transparency Unit 3 

  3 Health expenditure in Kingdom reaches JD2.2b — Sheyyab 4 

  3 New tax law aims to combat tax evasion, enhance collection — Hassan 5 

  3 Project launched to create employment through improving trade performance  6 

  4 Labour minister attends conference on developing sector-based skills 7 
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