
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 25/9/2018ثالثاء ال
 صحيفة الرأي )17453(                                                                                                                                   الصفحة

 26 "تجارة األردن" تدعو الى مزيد من الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل 1

 1 الى "النواب"الحكومة تقر مشروع قانون ضريبة الدخل تمهيداً إلرساله  2

 1 *الطراونة: الحكومة استجابت لبعض مطالب النقابات 3

 5 منظمات مجتمع مدني تسلم الرزاز موقفها من ضريبة الدخل: تخفيض "المبيعات" وإعفاء للتعليم والصحة 4

 6 بدء اعتماد الصحفيين النتخابات الموقر وغرف الصناعة 5

 8 من التزاماتها %53راصد: الحكومة تنفذ  6

 25 واستقرار الديزل %1,1دوالراً للطن بزيادة  766الى  95ارتفاع البنزين اوكتان  7

 25 ميجاواط كهرباء من الشمس 17الطاقة والمعادن تصدر رخصتين لتوليد  8

 25 *مؤتمرون يوصون باألردن مركزا ماليا للفوركس بالمنطقة 9

 27 الحموري: مفاوضات جديدة حول اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا 10

 48 *المنتدى االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال افريقيا العام المقبلاألردن يستضيف  11

 48 ضمان حق الحصول على المعلومات"االقتصادي واالجتماعي" يناقش مشروع قانون  12

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18376) صحيفة الدستور

 21 الكباريتي: مشروع الضريبة يتضمن بنودا تتطلب تفسير المنع واالجتهاد 1

 1 ضريبة الدخل ضمن 5 قوانين على استثنائية " مجلس االمة" 2

 1 االردن يستضيف " دافوس-البحر الميت" نيسان المقبل  3

 1 " قانونية االعيان" ترفض رفع خدمة الوزراء الخاضعة للتقاعد الى 10 سنوات  4

 4 اعالن صادر عن الهيئة المستقلة لالنتخاب/ الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية*  5

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الدستور

 (4794) صحيفة األنباط

 3 األحوال المدنية تنشر رابط الخدمات اإللكترونية 1

 7 ورشة عمل تناقش دور وسائل التواصل في التسويق التجاري والسياحي 2

 10 مؤتمرون يوصون باألردن مركزا ماليا للفوركس بالمنطقة 3

 10 مليون دينار 4.5لبورصة تغلق تداوالتها ب ا 4

 

 (4042) صحيفة السبيل

 3 مؤتمر للنقل البحري في العقبة الشهر المقبل 1

 5 تعاون بين منصة إدراك وشركات االتصاالت في األردن 2

 

 (5070) صحيفة الغد

 3ب  "تجارة األردن" تدعو الى مزيد من الحوار حول "معدل الضريبة" 1

 2ب   أعوام 5عناب: نسعى لمضاعفة عائدات السياحة خالل  2

 2ب  %1.3أسعار النفط ترتفع  3

 3ب  يت"النقل": سنعامل سورية بالمثل بحال رفعت رسوم الترانز 4
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1 Cabinet ready with final version of income tax law 1 

2 Crown Prince Foundation signs MoU to support entrepreneurship sector  

2 

3 Saudi ambassador affirms support for Jordan  

3 

3 Brent oil pushes up gasoline prices during third week of September  4 
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