
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 22/5/2018ثالثاء ال
 صحيفة الرأي )17333(                                                                                                                                   الصفحة

 3 الحكومة تقر معدل ضريبة الدخل والجرائم االلكترونية 1

 17 ولندي تحديات األردن االقتصاديةالفاخوري يعرض لوفد برلماني ه 2

 17 العمري: ال تراخيص ألبنية جديدة من المستثمرين منذ تطبيق النظام المعدل 3

 17 *تمديد االستشارة العامة لمسودة السياسة العامة لقطاع االتصاالت 4

 36 *مصادر: أوبك تراقب عن كثب هبوط انتاج النفط في فنزويال 5

 أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر 

 (18258) صحيفة الدستور

 1 دورة استثنائية للبرلمانقانون ضريبة الدخل في  1

 1 ال عطلة الخميس بمناسبة عيد االستقالل 2

 1  للتسويق الزراعي تباشر عملها نهاية العام الحاليالفلسطينية " –" االردنية  3

 17 وزير المالية: مجلس النواب صاحب الوالية في اقرار تعديالت " الدخل" 4

 17  مليون دينار 34" مراقبة الشركات" تسجل استثمارات جديدة بـ  5

 

 (9543) صحيفة السبيل

 3 مجلس الوزراء يقر مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل 1

 4 تركيب مئات الكاميرات في مختلف المحافظات األسبوع المقبل 2

 4 ادمالخرابشة: االنتهاء من المرحلة الرابعة للباص السريع أيلول الق 3

 6 رغم انخفاض أسعار الخضار بعض األصناف أسعارها مرتفعة 4

 

 (4675) صحيفة األنباط

 1 % من تمور المجهول14األردن ينتج  1

 5 "الداخلية" تخفض الكفالة البنكية على المحال الخلوية أللف دينار 2

 12 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2674 3

 13 % بنهاية العام100لألجانب بتملك الشركات  اإلمارات تسمح 4

 13 أشهر بعد تجميد الحرب التجارية بين أمريكا والصين 5الذهب ينزل ألدنى مستوى في  5

 

 ( 4951) صحيفة الغد

 5أ   تقرير: عمالة غير رسمية تسيطر على قطاع البناء األردني 1

 1ب  الصادرات الوطنية يتطلب الكلف والبحث عن أسواق جديدةخبراء: تحفيز  2

 3ب  "الصناديق المشترك" باإلطار الجديد يحفز االستثمار المؤسسي 3
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1 Cabinet finalises income tax bill after ‘taking feedback into account’ 1 

1 Jordan Valley Authority increases water supply for farmers during hot season  2 

3 Jordan, Netherlands preparing 4-year aid plan — Fakhoury  3 
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