
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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الصفحة                                                                                                                                   (17514) صحيفة الرأي  

 8 ديناراً  20ديناراً والمحلي بـ  30كرتونة الموز المستورد بـ  1

 29 *جازات والتحديات والحلولشركة "تكنولوجيا المعلومات" اإلن 200الرزاز يبحث مع  2

 29 *القطاع الصناعي يبحث أثر "الضريبة" على القطاعات االقتصادية 3

 29  صناعة الزرقاء تقترح حوافز ضريبية للقطاعات اإلنتاجية 4

 29 المستقلة لالنتخاب تعقد لقاء تقييميا النتخابات غرف الصناعة 5

 29 خبراء يتوقعون الوصول لصيغة توافقية لـ "الدخل" بين النواب واألعيان 6

 56  المصفاة قادرة على توريد مئتي ألف اسطوانة غاز يوميا 7

 56 *آالف فرصة عمل إضافية في األردن 10"كريم" توفر  8

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18437) صحيفة الدستور

 1 نشر جداول الناخبين االولية لمجالس غرف التجارة 1

االف شخص بالعفو العام 8توقع شمول  2  1 

 1  ت اجباريةالحكومة : خدمة الوطن ليس 3

 19 " الضريبة" تدعو لالستفادة من إعفاء الغرامات 4

 19  العقبة" تدشن أكبر مركز تدريب لخدمة المؤسسات االقتصادية  " تجارة 5

 

 (4855) صحيفة األنباط

 5 حرفتي تحمي بيئتي: مبادرة تعيد تدوير النفايات لتحف إبداعية بالرمثا 1

 8 البخيت يلتقي مستثمرا هنديا إلقامة مشروع استثماري في آل البيت 2

 13 مؤتمر نتورك إنترناشيونال للمدفوعات يبرز مدى تقدم المملكة في تطوير منظومة الدفع اإللكتروني 3

 

 (4085) صحيفة السبيل

 1 أسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوياتها خالل عام 1

 3 الفعاليات االقتصادية يرفض ضريبة الدخل ويعتبر نفسه في خالة انعقاد دائم 2

 4 المدن الصناعية تطرح فرصها االستثمارية 3

 

 (5131) صحيفة الغد

 6أ  "الغذاء والدواء" ضبط أدوية مزورة وشوكوالتة منتهية الصالحية 1

 7أ  السماح باستيراد الموز مزارعون يشكون اإلغراق و "الزراعة" تدافع 2

 8أ   تعديالت "األعيان على الضريبة" أمام "النواب" اليوم 3

 9أ   ألف سيارة منذ بداية العام الحالي 50الزرقاء: ارتفاع التصدير من "المنطقة الحرة الى  4

 1ب   من انفاق األردنيين على السكن والمياه والكهرباء والغاز والنقل 40% 5

 4ب  "صناعة عمان" تعتزم االحتجاج على "قانون الضريبة" باعتصامات داخل المصانع 6

 4ب  التجمع الوطني للفعاليات االقتصادية يرفض "معدل الدخل" 7

 4ب  مات المالية" تدعو لوقف التداول في البورصة احتجاجا على "الضريبة""نقابة الخد 8

 4ب  معدل الضريبة بحلته الجديدة/ دينا الوكيل 9
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The Jordan Times (13099)                                                                                                                        Page  

1 Syndicates to again resort to ‘escalation’ if tax bill passed as is  1 

3 Black Friday ‘chaos’ leaves many questioning if discounts are worth it  2 

3 Employment office specializing in tourism opens in Aqaba  3 

3 Razzaz meets with youth to discuss gov’t priorities for 2019, 2020  4 
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