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 صحيفة الرأي )17510(                                                                                                                                   الصفحة

 5  المصري: قانون الضريبة جاء نتيجة أخطاء متراكمة للحكومات السابقة 1

 9 األولوية التشريعية للنواب بعد إقراره "ضريبة الدخل" 2

 21 رمان يحذر من اخضاع المناطق الحرة لضريبة الدخل 3

 21 لقاء استثماري بين األردنية للمناطق الحرة التنموية والمناصير 4

 40 *الخليج تتراجع وخسائر أسهم البنوك تضغط على أبو ظبي بورصات 5

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18433) صحيفة الدستور

 1 رئاسة الوزراء تنشر أولويات عمل الحكومة  1

" مالية االعيان" تخالف " النواب" في " الضريبة" والمشروع أمام المجلس اليوم 2  1 

 21 االردن يشارك بمعرض الجواهر العربية في البحرين 3

 21 تراجع أسعار خام برنت قرب أدنى مستوى في 8 أشهر  4

 22 القواسمي: تراجع كبير في قطاع المالبس واالحذية  5

 

 (4848) صحيفة األنباط

 7  الذهب يستقر وسط تداوالت هزيلة 1

 

 (4080) صحيفة السبيل

 3 "الضمان" تطلق خدمات إلكترونية جديدة بداية العام المقبل 1

 3 أمين عمان يتفقد سير العمل في شارع الستين 2

 

 (5127) صحيفة الغد

 2أ   معرض للصناعات السورية بعمان الشهر المقبل 1

 1ب  خبراء: رفع مساهمة المصادر المحلية بإنتاج الكهرباء يقتضي خفض االعتماد على االستيراد 2

 2ب  باألرقام.. هذا ما أقره النواب بالضريبة مقارنة مع قانوني الرزاز والملقي 3

 2ب   تحريك عجلة تطور التجارة العالمية/ تحليل اقتصادي 4

 3ب  الحاج حسن: نسبة االنزالق بمشروع كورنيش البحر الميت محصورة 5

 3ب  ضريبة الدخل والنفق المظلم/ موسى الساكت 6

 

The Jordan Times (13096)                                                                                                                        Page  

1 King, Abu Dhabi crown prince assert ‘deep-rooted’ UAE-Jordan ties 1 

1 CPF, Khalifa Fund sign agreement to fund entrepreneurs in Jordan 2 

1 Truckers optimistic as Iraqi officials ease border crossing regulations 3 

3 EU conducts Monitoring and Evaluation training for gov’t officials 4 
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