
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 23/5/2018ربعاء األ
 صحيفة الرأي )17335(                                                                                                                                   الصفحة

 1 *الحكومة تحيل "ضريبة الدخل" لـ "النواب" 1

 6 الطراونة: "النواب" أقر تشريعات تقوي عصب االقتصاد 2

 17 الرأي تنشر قانون ضريبة الدخل كما أقره مجلس الوزراء 3

 17 الصناعي يطالب بتفعيل قرار دخول الشاحنات األردنية الى العراق القطاع 4

 17 الفاخوري: بدء جمع البيانات إلعداد استراتيجيات للمحافظات 5

 17 منتدى االستراتيجيات يوصي بإلغاء فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء من الطاقة المتجددة 6

 36 القواسمي: قطاع األلبسة ال يتحمل أعباء إضافية 7

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18259) صحيفة الدستور

 1  دينار 1.08الغزاوي: الحكومة تدعم متر المياه بـ 1

 1 "مليون أردني تفاعلوا مع فيديوهات حول " ضريبة الدخل 2

 17 ارتفاع الصادرات الوطنية وانخفاض العجز التجاري في الربع االول 3

 

 (9553) صحيفة السبيل

 2 قانون ضريبة الدخل/ عبد هللا المجالي 1

 3 تسع وعشرون نقابة تطالب بتجميد مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد 2

 4 ترجيح رفع أسعار المحروقات والكهرباء الشهر القادم 3

 4 ي% انخفاض التجارة الخارجية في الربع األول من العام الجار1.5 4

 

 (4676) صحيفة األنباط

 3 ضريبة الدخل ترفع القانون المعدل على موقعها اإللكتروني 1

 4 الحكومة أي توجه لرفع أسعار البطاقات الخلويةشويكة: ليس لدى  2

 12 شركة تستفيد من برنامج تسريع نمو المشاريع االقتصادية 123 3

 13 أشهر 5الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر من أعلى مستوياته في  4

 

 ( 4952) صحيفة الغد

 28أ  محمد أبو رمان /2-1"معركة الدخل"!  1

 1ب  مصادر: "افيكو الهندية" تتفاوض لشراء حصة بروناي في "الفوسفات" 2

 3ب  مليون دينار في ثالثة أشهر 40% وخسائر الخزينة تقدر بـ  99تخليص "الهايبرد" يهبط  3

 3ب  الحكومة توافق على إنشاء تجمع اقتصادي استثماري أردني مصري 4
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1 IMF team in Jordan to review progress in ‘correction plan’ 1 

3 Foreign workers still subject to exploitation due to fragile legal status — report  2 

3 Governorates’ executive councils finish training on strategic, executive planning  3 
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