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 صحيفة الرأي )17432(                                                                                                                                   الصفحة

 6 مكافحة الفساد تتابع نقل مواد غذائية لنقل الكبريت 1

 21 شتقات النفطية في آبانخفاض برنت وارتفاع الم 2

 21 ألف مسافر بتموز 900"علياء الدولي" سيتقبل أكثر من  3

 21 ديرانية يحذّر من المضاربة على الليرة التركية 4

 40 خليفات: دعم وتشغيل المرأة يساهم بمحاربة الفقر والبطالة 5

 40 وفد قطري يزور هيئة االستثمار ومجمع الملك حسين لألعمال 6

 

 (18354) صحيفة الدستور

 1 وزير العدل: التبليغ االلكتروني ليس بديال للنشر في الصحف 1

 1 وفد اقتصادي أردني يزور سوريا اليوم لبحث إقامة شراكات تجارية  2

 17 نقل إدارة انتخابات غرف الصناعة والتجارة للمستقلة لالنتخابات  3

 17 26.5% نسبة العبء الضريبي من الناتج المحلي االجمالي  4

 19 % معدل البطالة بالربع الثاني18.7 5

 

 (4773) صحيفة األنباط

 3 النواب يعدل قانوني اإلدارة العامة وديوان المحاسبة اليوم 1

 6 مليون دينار 3.3البورصة تغلق تداوالتها على  2

 

 (4027) صحيفة السبيل

 3 تعديل حكومي مرتقب بانتظار انجاز قانون التقاعد المدني 1

 4 عدم تجديد أي ترخيص لمعاصر جرش اال بعد إتمام الشروط 2

 

 (5049) صحيفة الغد

 8أ  "المناطق الحرة": تضاعف تصدير المركبات بعد فتح معبر الكرامة طريبيل 1

 1ب   اقتصاديون: ارتفاع العبء الضريبي يعكس خلال هيكليا ويضيق خيارات الحكومة 2

 1ب  شركة ضريبيا بماليين الدنانير 1000"الضريبة": شكوك في تهرب  3

 3ب   خبراء: مشروع المحطة النووية لم يكن واضحا والتراجع عنه يؤكد عدم جدية البرنامج 4

 3ب  الملكية تبدأ حملة تخفيضات كبيرة على أسعار تذاكرها 5
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1 Gov’t study underlines flaws in current tax system  1 

1 Unemployment slightly up, but drops among women  2 

2 Qatari delegation visits investment commission over $500m agreement 3 

2 Amendments to improve chamber elections finished — ministry  4 
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