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 الصفحة                                                                                                                                   (17049) صحيفة الرأي

 52 خرفان يطالب بتوحيد الجمارك للبضائع المنتجة في المناطق التنموية وخارجها 1

 1 السودانية تعقد في الخرطوم.. الخميس –العليا األردنية  2

 2 بدء إصدار تصاريح عمل للسوريين في االنشاءات 3

 26 اقتصادنا بمرآة الصندوق/ د. فهد الفانك 4

 27 شركة مساهمة عامة ثالثة شهور لتصويب أوضاعها تجنباً للتصفية 12نزهة لـ الرأي: إمهال  5

 28 دولة بحجم اإلنفاق بالصحة والتعليم 66األردن يتقدم على  6

 28 دولة في حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية اإللكترونية 72األردن يتقدم على  7

 28 حمادة يؤكد انتعاش قطاع الغذاء في المملكة 8

 52 ارتفاع مستوردات الصناعة من مصر يهدد قطاعات باالستمرار 9

 

 (17970) صحيفة الدستور

 - شحادة : موافقة أمنية واحدة للمستثمر لتحفيز بيئة األعمال واالستثمار في المملكة 1

 - ة في االسواق"المستهلك" تحذر من وجود اسمنت ابيض منتهي الصالحي 2

 - لمدينة عمان« نظام األبنية الجديد» مستثمرو اإلسكان يؤكدون أهمية إشراكهم بمناقشة  3

 - أضعاف معدل المنطقة 4حجم االستثمار بريادة األعمال باألردن يسجل  4

 

 (3709) صحيفة السبيل

 2 إعادة االعتبار لعلم االقتصاد في الجامعات األردنية وتفعيل دوره في االقتصاد األردني/ د. خليل عليان 1

 5 % للموسم الحالي 20توقعات بتراجع إنتاج المملكة من القمح والشعير  2

 7 "صناعة عمان" تثمن موافقة الحكومة على برنامج دعم الصناعة الوطنية 3

 

 (4390) صحيفة األنباط

 13 دة لمتابعة التزامات الدول المانحةاألردن ينسق الجتماع في األمم المتح 1

 15 2017% عن أدنى مستوياته في  18النفط يرتفع  3

 

 ( 4666) صحيفة الغد

 1ب   العراق يلغي خط الغاز المرافق لمشروع أنبوب نفط البصرة العقبة 1

 1ب   اجتماعا في االمم المتحدة لمتابعة التزامات الدول المانحةاالردن يطالب  2

 2ب   الحمصي: رفع ضريبة الدخل يقلص فائدة برنامج دعم الصناعة 3

 

 (4083) صحيفة الديار

 4 تصاريح عمل لالجئين السوريين بقطاع االنشاءات 1
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- Jordan to follow up on donor countries’ adherence to pledge  1 

- Trade unions federation issues freelance work permits to Syrians  2 

- Single security approval replaces multiple existing procedures for new investors  3 

- Local election campaign silence to start on August 14  4 

- QAIA passenger traffic increases by 4.5 per cent since January  5 
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