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الصفحة                                                                                                                                   (17325) صحيفة الرأي    

 20 الحكومة تغزو جيب المواطن/ عصام قضماني 1  

 21 ألف شقة مبيعة خالل الثلث األول ١١٫١ 2  

 21 *بحث تدعيم التعاون التجاري مع الواليات المتحدة 3  

 21 الخرابشة: دراسات الستغالل خام البوتاس في "لسان" البحر الميت 4  

 21 *قابة الصارمةسلطة العقبة: مستودعات تخزين المواد التموينية خاضعة للر 5  

 40 ميناء حاويات العقبة تستقبل الباخرة األكبر في تاريخها 6  

 40 صناعة عمان تؤكد ارتفاع تعرفة الكهرباء النهارية والليلية للصناعات 7  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18249) صحيفة الدستور

 1 " القطاع الصناعي": يتحفظ على مشروع قانون الضريبة الجديد 1

 1 مليار دينار في الثلث االول 2.374ارتفاع االيرادات المحلية الى 2

 22 القضاه: توافر المواد الغذائية الرمضانية باالستهالكية المدنية 3

 

 (3946) صحيفة السبيل  

 3 ماليين دينار 10.5"رفع األسعار" تخفض حصيلة ضريبة المبيعات  1  

 3 أيار الحالي 21"المالية"" تعديالت قانون ضريبة الدخل إلى "النواب" يوم  2  

   

 (4666) صحيفة األنباط  

 3 إطالق أول دراسة من نوعها عن انعكاسات األزمة السورية على سوق العمل 1  

 12 بحث تدعيم التعاون التجاري بين األردن والواليات المتحدة 2  

 12 معرض الرخاء الدولي يواصل فعالياته 3  

 13 سنوات ونصف 3أسعار النفط عند أعلى مستوى بـ  4  

   

 ( 4942) صحيفة الغد  

 5أ  مزارعون يتوجهون لزراعة النخيل لمردوده العالي 1  

 1ب  بعد "لندن" و"بروكسل" فجوة الثقة تتسع بين األردن والمجتمع الدولي 2  

 2ب   ةخبراء يدعون الحكومة لفتح حوار صريح حول الضريب 3  

 4ب   دينار 28.7الذهب يتماسك وسعر الغرام يبلغ  4  

   

  The Jordan Times (12936)                                                                                                                        Page  

  1 Cabinet to refer tax law to legislate next week 1 

  1 Three int’l firms interested to explore new deposits of potash  2 

  2 Trade stakeholders, EWI discuss Jordan-US commercial cooperation 3 

  
3 Holding EBRD meeting in Jordan reflects int’l acknowledgement of Kingdom’s 

economic reform – Fakhoury  
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