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 48 *تجارة عمان تزين العاصمة احتفاء برمضان 1

 3 الملك: المطلوب توحيد الجهود لتخطي التحديات األساسية التي تواجه ريادة األعمال 2

 25 سيارة عالقة 300المالية تعد بحل مشكلة  3

 25 مليار دينار احتياطات المركزي من الذهب بآذار 1.35 4

 26 غنيمات: تدابير لضبط األسعار وسقوف سعرية اذا شهدت األسواق غالء البضائع 5

 26 اجتماع هيئة عامة عاديا 216مراقبة الشركات تعقد  6

 26 المستهلك تدعو لعدم التهافت على الشراء 7

 27 ارتفاع أسعار األوزان الصغيرة من الخراف الرومانية %20قصابون:  8

 27 من الشركات المدرجة بالبورصة تقدم بياناتها المالية الربع السنوية 95% 9

 27 2018نسبة انخفاض اعداد الماعز خالل  4% 10

 27 الرزاز يدعو المؤسستين العسكرية والمدنية لتوفير السلع بأسعار المناسبة 11

 48 *الضريبة تدعو لتقديم اقرارات لالستفادة من اعفاء الغرامات 12

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18599) صحيفة الدستور

 19  " تجارة عمان" تزين شوارع بالعاصمة احتفاَء بالشهر الفضيل                                                                       1

 1 مالت رقابية وتفتيشية في االسواقح 2

 1 بنكا تعلن تأجيل األقساط الشهرية لألفراد 13 3

 1  دينار 400الكباريتي يطالب برفع مشتريات زوار العقبة الى  4

 9 " االقتصاد النيابية" تدعو إلزاله عقبات تقف بوجه تحفيز االستثمار 5

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (4201) صحيفة السبيل

 3 إطالق المرحلة الثانية من مشروع التتبع اإللكتروني للمركبات الحكومية 2

 4 العمل: تخفيض ساعات الدوام برمضان ال ينطبق على القطاع الخاص 3

 4 الشركات التي ال تمارس النشاط التجاري للتصفية تجنباً لتراكم المستحقات الضريبية نزهة يدعو 4

 5  الرزاز يوجه المؤسستين العسكرية والمدنية لتوفير السلع بأسعار مناسبة 5

 

 (5016) صحيفة األنباط

 3 االقتصاد النيابية تدعو إلزالة عقبات تقف بوجه تحفيز االستثمار 1

 7 عرض سيالافتتاح الجناح األردني المشارك بم 2

 7 األردنية لضمان القروض تطلق موقعا إلكترونيا جديدا 3

 7 معرض دولي للديكور واألثاث نهاية تموز المقبل 4

 

 ( 5293) صحيفة الغد

 1ب   دراسة تقديم ميزات إضافية للحد من "تعجيزية" شروط جذب االستثمار 1

 1ب   خبراء: الملك يدفع بقوة لتحقيق النمو وتحسين مستويات معيشة المواطنين 2

 2ب   تجار: انخفاض أسعار زينة رمضان بسبب توفر العروض 3

 2ب  األسواق تعج بالمتسوقين مع حلول "رمضان" 4
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 2ب  النقل البري تجهز خطة لتسهيل التنقل والمرور في "رمضان" 5

 3ب  عبد المولى: قرارات الحكومة تعمق ركود قطاع االنشاءات 6
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1 Jordan in talks with IMF over new development programme 1 

2 Gov’t to ensure availability of basic food items at reasonable prices during Ramadan 2 

2 Amman Governorate Council approves budget reallocations 3 

2 Gov’t launches 2nd phase of vehicle tracking project 4 

2 Authorities seize 12 tonnes of bad ‘sambousek’ dough ahead of Ramadan 5 

2 Libyan government pledges to pay $350 million debt to Jordanian private hospitals 6 

2 Senator calls for raising Aqaba purchases exemption ceiling 7 

3 KAFD launches 6th edition of the ‘talent in service of society’ project 8 

3 Ministry launches $50m project to cut water waste 9 

3 JPMC quarterly profits up 185.1 per cent 10 
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