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 صحيفة الرأي )17448(                                                                                                                                   الصفحة

 1  تعديالت "ضريبة الدخل" الى النواب األسبوع المقبل 1

 5 الحنيفات: تخفيض العبء الضريبي على المزارع والغاء إجراءات التسجيل والتحصيل وتوريد الضريبة 2

 25 %5.5للسبعة أشهر وارتفاعها لتموز  %10.8انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين  3

 25 *مشاركون بمعرض المال واالستثمار يناقشون البيئة التشريعية للتعامل بالبورصات 4

 48 حمودة يطالب اإلبقاء على مزايا المناطق التنموية خارج العاصمة 5

 48 *إشهار كتلة "الزرقاء الصناعية" النتخابات صناعة الزرقاء والمفرق 6

 48 *أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف االمدادات رغم زيادة مخزونات أميركا 7

 48 واالستثمارية لمنح الجنسيةتركيا تخفف المعايير المالية  8

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18371) صحيفة الدستور

 1 غداً آخر يوم الستقبال المالحظات حول " الضريبة" 1

 1 ضريبة المسقفات يدفعها المالك وليس المستأجر 2

 1 الكويت تودع 500 مليون دوالر لدى " المركزي االردني" 3

  21 صندوق استثماري عالمي " ميريديام" يفتتح مكتبة االول عربيا في االردن  4

 (4789) صحيفة األنباط

 1 مليون دوالر بالبنك المركزي األردني 500الديحاني: الكويت  1

 6 افتتاح مكتب استشاري عربي باألردن 2

 6 مليون دينار 3.3البورصة تغلق تداوالتها على  3

 6 السعودي رئيسا لجمعية شرق عمان الصناعية 4

 

 (4039) صحيفة السبيل

 4 حوامدة: "قانون الضريبة" سيضر باالستثمار في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 1

 

 (5065) صحيفة الغد

 1ب  توجه حكومي إلمداد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي 1

 1ب  العقبة االقتصادية"الرياطي: "قانون الدخل" ال يشمل " 2

 2ب  دينارا إيرادات كل دينار تنفقه "تنشيط السياحة" 165عربيات:  3

 3ب  نقاش الضريبة.. "مخرز الجباية" مقابل "عين التنمية"/ قراءات تنموية 4

 3ب  "مسودة الدخل" ومعالجة األزمة االقتصادية؟/ تحليل اقتصادي 5
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1 King calls for updating elections, parties laws to facilitate reform 1 

1 Housing developers pin hopes on dialogue as business suffers  2 

3 Income tax tour meets more resistance in Jerash, Ajloun  3 

3 Regulations on flexible work system in the public sector welcomed  4 

3 Restaurant association worried new tax law would affect customer base  5 

4 French investment firm to open office in Amman  6 
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