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 3 المعشر: ندرس العبء الضريبي كامالً وليس فقط ضريبة الدخل 1

 5 الكسبي والحساينة يطلقان غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية 2

 5 غوشة: نظام األبنية ال يزال قيد النقاش 3

 33 االقتصادي واالجتماعي يعقد جلسته األخيرة حول نظام األبنية 4

 33 في مرافعة "ضريبة الدخل".. يدافع المظلوم عن الظالم بغير قصد 5

 64 *بحث سبل تعزيز عالقات االردن االقتصادية مع البرازيل 7
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 1 " النقابات" تسلم مطالبها ... و" الضريبة" للبرلمان االسبوع الحالي 1

لتصنيف االئتماني للمملكةتثبيت ا 2  1 

 1 سبع خدمات إلكتروني جديدة في " االحوال المدنية" 3

 21 كناكرية : التهرب الضريبي تهرب من المسؤولية الوطنية 4
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1 Jordan to host 2019 WEF meeting on Mideast and Africa  1 

1 S&P maintains Jordan’s credit rating, stable outlook  2 

3 ‘Jordan receives no orders from any party’ - Razzaz  3 

3 Reduced taxes went into effect on Friday – Kanakrieh  4 

3 JFS releases analysis of new income tax law  5 
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