
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 30/5/2018ربعاء األ
 صحيفة الرأي )17344(                                                                                                                                   الصفحة

 17 القانون في بيت األمة.. والحوار سيد الموقف 1

 2 الطراونة: سنقوم بواجبنا تجاه "الضريبة" بما يحقق تطلعات المواطنين 2

 3 عناب: ضرورة االستفادة من التجارب العالمية لتسويق السياحة الدينية 3

 3 *"عمل األعيان" تطلع على مالحظات بشأن قانون العمل 4

 16 إضراب../ عصام قضماني 5

 18 دينار للغرام بالسوق المحلي ٢٧٫٤يسجل  ٢١امسيح : الذهب مستقر عالميا وعيار  6

 فة الرأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحي

 (18266) صحيفة الدستور

 15  " تجارة االردن" لم تدع ألي إضراب للقطاع التجاري 1

 1  مليار دوالر 1.2ارتفاع تحويالت االردنيين في الخارج الى  2

 1  الطراونه : وصول تعديالت الضريبة للنواب ال يعني االستسالم للصيغة الحكومية 3

 1  ح الماليموديز: " قانون الضريبة" يحقق " ائتمانا إيجابيا" ويعزز االصال 4

 15 *  توقعات بتحسن الطلب على شراء المالبس واالحذية 5

 16  مع فعاليات القطاع الخاصجلسة نقاشية تدعو لفتح حوار حول " المعدل لضريبة الدخل"  6

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (9613) صحيفة السبيل

 3 النقابات واالتحادات والجمعيات والتجار والصناع يشاركون باإلضراب عن العمل اليوم 1

 4 للتوقف الجزئي عن العمل "استجابة واسعة لدعوة "صناعة عمان 2

 5 استثناء العمالة السورية بالقطاع الصناعي من قرار وقف تجديد التصاريح 3

 5 المستهلك" تطالب بالتركيز على المشاريع اإلنتاجية الصغيرة" 4

 

 (4683) صحيفة األنباط

 8 أطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 3109 1

 

 ( 4959) صحيفة الغد

 4أ  غرفتا تجارة األردن وعمان تعلنان عدم تأييد اإلضراب.. وتتحفظان على "الضريبة" 1

 1ب  % تراجع متوسط معدالت االستهالك الرمضاني للمواد الغذائية20 2

 3ب  خبراء: مشروع "الدخل" يرهق النمو ويقلص اإليرادات/ تقرير اقتصادي 3

 3ب   للخروج من المأزق الضريبي/ فهمي الكتوت 4

 3ب  "رجال األعمال" تدعو لرد "ضريبة الدخل" 5
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1 Gov’t fighting uphill battle as critics ready for strike 1 

1 Remittances up in third quarter  2 

3 Union: farmers ‘will not deliver fruit, vegetables and meat’ to markets today  3 

3 33 associations, unions strike against Income Tax Law  4 

3 RJ leases three aircraft to handle increased summer demand  5 

3 Referral of income draft law to Lower House does not mean ‘surrender’ — Tarawneh  6 
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