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   الصفحة                                                                                                                                 (16989) صحيفة الرأي

   68 مراد: مشروعات الشراكة ستفتح آفاقاً تنموية وتشجع االستثمار 1

   2 تضارب في أرقام البطالة بعد معايير "العمل الدولية" 2

   2 إغالق ثالث منشآت سياحية خالفت تعليمات رمضان 3

4  
 

 استقرار الطلب على السلع واألسعار حول معدالتها

35 

  

   35 األردن بالمرتبة السادسة عربياً على مؤشر كفاءة سوق العمل 5

   36 الصعوب: استراتيجيات تحفز االستثمار لتطوير النقل بالشراكة مع المواطنين والقطاع الخاص 6

   36 "مستثمري اإلسكان" يدرسون استيراد االسمنت 7

   68 لمستشار التجاري التركي: ملتقى األعمال األردني المشترك في تموزا 8

   

   (17915) صحيفة الدستور

   22 مراد: مشروعات الشراكة ستفتح أفاقا تنموية وتشجع االستثمار 1

   1  منتدى االستراتيجيات : استمرار إغالق الحدود مع العراق أضر بالصناعة االردنية 2

   1  مليون دينار خدمة الدين العام في الربع االول 336.3 3

   21  حمادة يؤكد استقرار اسعار السلع الغذائية على انخفاض 4

   22 2017" الدستور" تنشر مشروع نظام الدفع والتحويل االلكتروني لألموال لسنه  5

   

   (3659) صحيفة السبيل

   - مراد: مشروعات الشراكة ستفتح آفاقا تنموية وتشجع االستثمار 1

   3 كاميرا جديدة ستركب في شوارع عمان 53"األمانة":  2

   5 أبو حمور: وزارة المياه في طور إتمام وثائق عطاء ناقل البحرين 4

   8 في المئة 20الحاج توفيق: تراجع الطلب على المواد والسلع الرمضانية بنسبة  6

   

   (4330) صحيفة األنباط

   13 مراد: مشروعات الشراكة ستفتح أفاقا تنموية وتشجيع االستثمار 1

   3 مليون رغيف استهالك المملكة في األسبوع األول من رمضان 66 2

   5 1/6/2017شهادة خلو من متبقيات المبيدات اعتبار طلب  3

   13 عربيات: روسيا وإندونيسيا والصين أبرز أسواقنا السياحية الجديدة 4

   13 عناب تؤكد أهمية تحفيز الدور الريادي للقطاع الخاص في المجال السياحي 5

   14 نقابة األلبسة: السياسات الحكومية ال تدعو للتفاؤل بالموسم الحالي 6

   

   ( 4607) صحيفة الغد

   2أ   توقيف المتورطين على ذمة قضية الدجاج الفاسد 1

   11أ   ألف خروف بلدي الى األسواق الخليجية 72تصدير  2

   1ب  "سوء فهم حكومي" يحرم المصانع المحلية من التصدير ألوروبا 3
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   (4034) صحيفة الديار

   4  مراد: مشروعات الشراكة ستفتح آفاق تنموية 1
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3 ‘Exports to Iraq at drastic low since border closures’ 1   

3 Jordan drops three places in World Competitiveness Ranking — report 2   

3 ‘Up to 1,000 containers cleared each day’ at Aqaba customs centre 3   
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