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الصفحة                                                                                                                                   (17672) يصحيفة الرأ  

 2 تمديد مهلة اعفاء المكلفين من الغرامات حتى نهاية رمضان 1

 3 الدوام في رمضان من التاسعة وحتى الثانية 2

 4 العمال في يومهم العالمي..دعوات لزيادة فرص التشغيل وتحسين بيئته 3

 17 *%200ضريبة خاصة على السجائر االلكترونية  4

 17 *اتفاقية لدعم نظام الشراء االلكتروني 5

 18 إحالة عطاء تلفريك عجلون على شركة نمساوية 6

 18 %20انخفاض مستوردات األلبسة للموسم الصيفي واألعياد  7

 18 *صناعة األردن: مستعدون إلعادة بناء وتأهيل المصانع العراقية 8

 19 *العناني رئيساً لمجلس إدارة االسمنت األبيض 9

 32 الكباريتي: رغم التحديات سيبقى األردن موطنا لألعمال 10

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18595) صحيفة الدستور

 1  الطراونه : نرفض اتفاقية الغاز انطالقا من ثوابتنا الوطنية 1

 1 "الطاقة" تحيل عطاء نقل النفط الخام العراقي 2

 4  توسيع مجاالت العمل أمام األردنيين في قطر بالشركات الصغيرة والمتوسطة 3

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (4199) صحيفة السبيل

 3 مجلس الوزراء يمدد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات حتى نهاية شهر رمضان 1

 3 وبغدادالطراونة: الشراكة والتكامل عنوان لعالقة عمان  2

 3 خدمات النواب تبحث مشكلة أصحاب الشاحنات الناقلة للفوسفات 3

 4 البدء بنقل النفط العراقي إلى المصفاة خالل أسبوعين 4

 4 "الغذاء والدواء" تضبط فيتامينات منتهية الصالحية 5

 5 دعوات إلى زيادة فرص التشغيل وتحسين بيئته ..العمال في يومهم العالمي 6

 

 (5013) اطصحيفة األنب

 5 مؤتمرون يوصون بتبني قانون انتخاب يستند للقائمة الوطنية 1

 5 مالية النواب تبحث التحديات التي تواجه مجالس المحافظات 2

 5 مليار دوالر سنويا 1.8قادري: صادرات األلبسة األردنية  3

 

 ( 5288) صحيفة الغد

 1 ضريبة خاصة على السجائر االلكترونية 200% 1

 5 تمديد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات لغاية نهاية رمضان 2

 10 بدء نقل النفط العراقي خالل أسبوعين 3

 10  الكباريتي: األردن سيبقى موطنا لألعمال رغم التحديات 4

 10 ت المنشأ للسلع المصدرة الى العراق"صناعة األردن": ضوابط مشددة على شهادا 5
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