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 صحيفة الرأي )17420(                                                                                                                                   الصفحة

 26  الفايز: مطلوب نظام ضريبي يحقق اإلصالح المالي ويحفز االقتصاد ويخفف األعباء 1

 1 ألفاً للعائلة 20آالف دينار للفرد و 10"مسودة القانون": الدخل الخاضع للضريبة  2

 1 "الصناعة والتجارة": سنتدخل لضبط أسعار االسمنت 3

 1 س بالمدى المنظورمصدر: فتح معبر جابر لي 4

 2 *"األطباء" تعلق العمل بالئحة األجور الجديدة بعد موجة من االعتراضات 5

 13 *حزب اإلصالح يقر رؤيته لتحسين االقتصاد الوطني 6

 13 *األمانة تحذر من مزاولة أعمال البناء خالل العيد 7

 25 *مليار دينار لنهاية تموز 3,64ارتفاع التداول عبر "إي فواتيركم" الى  8

 25 *شريع والنقاش مستمر في إطارهاقانون الضريبة المعدل الجديد سيبدأ قريباً رحلة الت 9

 25 انخفاض الطلب على األلبسة مقارنة بعيد األضحى الماضي 10

 25 ميجاواط للطاقة المتجددة للصناعات 100مصنع سيستفيد من تخصيص  300زواتي:  11

 25 *منصة خاصة إلبراز مواهب مصممي األزياء 12

 

 (18343) صحيفة الدستور

 1 إعفاء من تقل رواتبهم التقاعدية عن 3500 دينار شهريا من الضريبة  1

 1 مبادرة لتمكين أصحاب الدخل المحدود من امتالك مسكن 2

 1 تحرك نيابي-نقابي ينجح بتعليق العمل باألجور الطبية الجديدة 3

 20 مصادر رسمية: العمل جار في سبيل الوصول الى نسخة جديدة من القانون المعدل 4

 20 ال زيادة ضريبية على القطاعات التي تعكس الزيادة على االفراد كالبنوك 5

 32 يديمنتدون يناقشون منظومة الضريبة / خالد الزب 6

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (4761) صحيفة األنباط

 5 الفايز: المطلوب وضع مشروع قانون جديد للضريبة 1

 5 زيارة مرتقبة لوفد اقتصادي كبير إلى سوريا 2

 13 منتدون: األردن مؤهل ليصبح أنموذجاً للريادة واالبتكار 3

 

 ( 4019) صحيفة السبيل

 4 ثلثا خيبة وثلث نجاح :سياسات الحكومة في رفع األسعار 1

 4 مليارات دينار 3.64إلى  "ارتفاع التداول عبر "إي فواتيركم 2

 5 نظام فوترة وطني لمعالجة التهرب الضريبي في القانون الجديد 3

 

 (5037) صحيفة الغد

 6أ   الفايز: مطلوب قانون ضريبة يسهم بنمو األنشطة االقتصادية 1

 6أ   يبدأ قريبا رحلة التشريع والحكومة تؤكد استمرار خضوعه للحوار الوطني"الضريبة"  2
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2 Local businesses brace themselves for Eid Al Adha 1 

2 Mentoring event boosts young Jordanian startups  2 

3 Medical association suspends wage list raise  3 
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