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 الصفحة                                                                                                                                  (48981)  صحيفة الرأي

 44 تعقد دورات تدريبية ألعضاء هيئتها العامة" تجارة عمان" 4

 3 الحكومة تستأذن الملك التقدم بمشروعين لتعديلين دوستوريين 4

 48 عصام قضماني/ شركات تتأخر في االفصاح  3

 49 متابعة مستمرة لمنافذ البيع االلكنرونية لضمان التزامهم الضريبي" :الدخل والمبيعات" 1

 49 تدرس تثبيت التصاريح المؤقتة على خطوط النقل العام" النقل البري" 8

 41 لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية تزور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 6

 41 في حزيران الماضي% 41أسعار المنتجبين الزراعيين تنخفض  7

 41 شكوى فقط على المطاعم في عطلة العيد 41: حمادة 8

 36 توجهات حكومية للبحث عن أسواق بديلة للصادرات االردنية: أبو ربيع  9

 

 (46944) صحيفة الدستور

 8 مجلس الوزراء يوافق على تزويد االردن بالغاز من حقل مكتشف بالمياه الفلسطينية 4

 47 مليون دينار دعم الحكومي للسلع والخدمات للعام الماضي 441424 4

 47 ية أيلولمليون يورو نها 46بـ " الكبريت"تبدأ التشغيل التجريبي لوحدة " المصفاة" 3

 47 حناتتقر مشروعي تأهيل سائقي النقل العام وأجهزة تاكوغراف للشا" النقل البري" 1

 48 ارتفاع اسعار المنتجين الزراعيين في المملكة للنصف االول 4724 8

 48 "يونيدو"يبيا في مجال بناء القدرات بالتعاون مع تنهي برنامجا تدر" تطوير المشاريع" 6

 48  حتى نهاية العام الماضي" الضمان االجتماعي"مليون مشترك في  7

 

 (6117) صحيفة العرب اليوم

 41 تطلب إعفاءات ضريبية وتوقع االتفاقيات نهاية شهر آب الحالي" األستونية" 4

 41 للتحكيم الدولي" أورانج"تبحث لجوء " هيئة االتصاالت" 4

 48 تردي خدمات النقل ترفع مستويات األزمة المرورية 3

 48 "الكسب غير المشروع"بيانات ألسماء وعناوين المشمولين بـ قاعدة  1

 

 (3611)  صحيفة الغد

 3ب   دورة تدريبيةتعقد " تجارة عمان" 4

 44أ  فقط من احتياجاته النفطية% 3االردن ينتج : البطاينة 4

 4ب  مليون دينار 118يرتفع إلى " البحر الميت التنموية"االستثمار التراكمي في  3

 4ب  نسبة اشغال السيارات السياحية% 71: جلوق 1

 4ب  شركة في قطاع الفنادق والسياحة في النصف االول44مليون دينار أرباح  828 8

 3ب  مليون دوالر 38تكبد االقتصاد االردني " قرصنة البرمجيات" 6
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 3ب  في سبعة أشهر% 324التضخم يرتفع  7

 8ب  مناقشة الضرائب االميركية للعمالة الوافدة واالعمال التجارية 8

 8ب  نشرة إرشادية جديدة ألسعار الحديد محليا 9
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4 `Over JD2.2 billion spent on subsidies last year`  1 

3 SSC insurance revenues rose to JD976m in 2013  2 

3 Company waiting to sign deal for $2.4b oil shale power plant  3 

10 American Chamber of Commerce hosts discussion on US taxation  4 

10 Statistics put inflation rate at 3.2% until end of July 5 

10 Emirates increases Dubai-Amman daily flights to three  6 
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