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 صحيفة الرأي )17343(                                                                                                                                   الصفحة

 2 رئيس الوزراء: جادون في التعامل مع التحديات االقتصادية والحوار حول الضريبة 1

 16 أزمة قانون ضريبة الدخل/ عصام قضماني 2

 17 الطاقة توقع اتفاقيات لدعم أربعة فنادق في البترا 3

 17 مستثمرون يؤكدون أهمية استقرار التشريعات االقتصادية لتعزيز االستثمار 4

 17 *ريليون دوالر خسارة العالم بسبب تفاوت دخل الرجال والنساءت ١٦٠البنك الدولي:  5

 17 رابط الحتساب ضريبة الدخل حسب القانون المعدل 6

 17 *تركيا تسعى لطمأنة المستثمرين بعد هبوط الليرة 7

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18267) صحيفة الدستور

 1 حوار اقتصادي وطني يقوده " النواب" حول " الضريبة" 1

 1  احتجاجية رفضا لمشروع قانون الضريبةوقفات  2

 1 إطالق رابط الكتروني الحتساب ضريبة الدخل حسب القانون المعدل 3

 15  تخفيض تدريجي للتعرفة الكهربائية لقطاع االتصاالت 4
 

 (9623) صحيفة السبيل

 3 ينوي إقامة سلسلة حوارات مع الفعاليات االقتصادية والنقابية حول "ضريبة الدخل""النواب"  1

 5 عبيدات: األمن الغذائي هدف استراتيجي للدولة األردنية 2

 5 على النموالعمل": اللجوء السوري قلص من قدرة االقتصاد " 3

 

 (4684) صحيفة األنباط

 3 المومني: االقتصاد األردني يحقق معدالت نمو 1

 8 العناني: مشروع ضريبة الدخل ذبح سوق عمان المالي 2

 

 ( 4960) صحيفة الغد

 2أ   السورية من قرار وقف تجديد التصاريحاستثناء العمالة  1

 6أ  تفاوت بااللتزام باإلضراب: فاعليات نقابية واقتصادية تنفذ تصعيدها ضد "الضريبة" 2

 3ب  حق النقض االقتصادي/ خالد الوزني 3

 3ب  %25القواسمي: الضرائب وتراجع القدرة الشرائية يقلصان مستوردات األلبسة  4

 3ب   "المطاعم السياحية": مشروع الدخل ضربة موجعة للقطاع 5

 

The Jordan Times (12952)                                                                                                                        Page  

1 Thousands strike, rally against income tax draft law 1 

3 Health professionals say gov’t has to ‘mitigate our pains too’  2 

3 Tourism stakeholders join nationwide strike against income tax draft law  3 

4 Mulki, Fayez say new income tax law ‘necessary to reach self-reliance’ 4 

4 Pharmaceutical exports up to over JD600 million in two years  5 

 

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10438695/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://alrai.com/article/10438804/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
http://alrai.com/article/10438780/إقتصاد/الطاقة-توقع-اتفاقيات-لدعم-أربعة-فنادق-في-البترا
http://alrai.com/article/10438779/إقتصاد/مستثمرون-يؤكدون-أهمية-استقرار-التشريعات-الاقتصادية-لتعزيز-الاستثمار
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10438778/إقتصاد/رابط-لاحتساب-ضريبة-الدخل--حسب-القانون-المعدل
http://www.alrai.com/
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/1014079-حوار-اقتصادي-وطني-يقوده-
http://www.addustour.com/articles/1014101-وقفات-احتجاجية-رفضًا-لمشروع-قانون-الضريبة
http://www.addustour.com/articles/1014101-وقفات-احتجاجية-رفضًا-لمشروع-قانون-الضريبة
http://www.addustour.com/articles/1014101-وقفات-احتجاجية-رفضًا-لمشروع-قانون-الضريبة
http://www.addustour.com/articles/1014073-إطلاق-رابط-إلكتروني-لاحتساب-ضريبة-الدخل-حسب-القانون-المعدل
http://www.addustour.com/articles/1014065-تخفيض-تدريجي-للتعرفة-الكهربائية-لقطاع-الاتصالات
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/thousands-strike-rally-against-income-tax-draft-law
http://www.jordantimes.com/news/local/health-professionals-say-gov%E2%80%99t-has-mitigate-our-pains-too%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/local/tourism-stakeholders-join-nationwide-strike-against-income-tax-draft-law
http://www.jordantimes.com/news/local/mulki-fayez-say-new-income-tax-law-necessary-reach-self-reliance%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/local/pharmaceutical-exports-over-jd600-million-two-years
http://www.ammanchamber.org.jo/

