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 صحيفة الرأي )17507(                                                                                                                                   الصفحة

 3 ومخصصاتها 2019الفريق االقتصادي يبحث المشاريع المستهدفة لعام  1

 25 2020لخدمة المواطنين في منظومة نقل متكاملة  2

 25 ألف شقة مبيعة مستفيدة من قرار اإلعفاء الشهر الماضي 2.9 3

 25 عمار الصفدي رئيساً تنفيذياً لبنك اإلسكان 4

 25 *تعيين مراقبين ماليين في الوحدات الحكومية المنقولة للموازنة العامة 5

 48 *الرئيس التونسي يستقبل رئيس اتحاد رجال األعمال العرب 6

 48 لجان االشراف على انتخابات غرف التجارة تؤدي القسم 7

 48 لمميزالتحالف المصرفي العالمي للمرأة يمنح بنك االتحاد لقب المساهم ا 8

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18430) صحيفة الدستور

 1 دراسة اعادة " خدمة العلم" بمسمى " خدمة الوطن" 1

 1 اتفاق على رفع الحجز عن االموال العراقية  2

 1 وفد سوري "زراعي" يزور االردن قريبا  3

 1 مدير الموازنة قدم استقالته الخميس وال خالفات مع أحد 5

 1 صرف دعم الخبز بعد إقرار الموازنة  6

 29 " الضريبة" تدعو لالستفادة من إعفاء غرامات الدخل والمبيعات 7

 

 (4848) صحيفة األنباط

 5 اطالق أول قمر صناعي أردني غدا 1

 7  سجل أكبر نسبة تراجع في مبيعات التجار 2018الكباريتي: عام  2

 

 (4080) صحيفة السبيل

 4 يستأنف مناقشات الضريبة بالتزامن مع اعتصام حزبي"النواب"  1

 4 وزير النقل يفتتح مؤتمر "تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل" 2

 

 (5124) صحيفة الغد

 8أ   مطالبة بالتراجع عن قرار نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل 1

 1ب  خبراء: تخفيض الضرائب الطريق األقرب إلنعاش النمو االقتصادي 2

 2ب   يون دوالر لـ "خطة االستجابة" منذ بداية العاممل 500 3

 2ب   عطاءات جديدة للبنية التحتية للحكومة االلكترونية 3 4

 2ب  إعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل: الوهم الوطني المستمر/ تحليل اقتصادي 5

 4ب  المصري: تطوير منظومة النقل يدعم االقتصاد والمواطن 6
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2 Jordanian non-profit offers visitors ‘stunning view’ of Dead Sea  1 

2 Minister, Egyptian counterpart explore railway project to reduce traffic  2 

2 Start-up competitions launched to create solutions to industry challenges  3 
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