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 الصفحة                                                                                                                                   (17052) صحيفة الرأي

 2 الصفدي ونظيره الجزائري يبحثان مستجدات المنطقة 1

 3 *لجنة في "األعيان" تقر قانون الشركات 3

 20 أرباح الشركات وخسائرها/ د.فهد الفانك 4

 21 ارتفاع غير مبرر ألسعار الحديد.. والمصانع ترده للعالمية 5

 21 % من سعر المستورد70الحكومة تحدد سعر غاز الريشة بمعدل  6

 21 مليون دينار حجم القروض السكنية الممنوحة لألفراد من البنوك 3,9 7

 21 مليون دوالر لتوليد الطاقة الشمسية بالصفاوي 40استثمار بـ  8

 21 الماليدراسة: تبسيط فتح الحسابات المصرفية لتعزيز االشتمال  9

 22 غانم: خطة لتحويل العقبة لمدينة صديقة للبيئة خالية من الشاحنات 10

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (17976) صحيفة الدستور

 1 انية في الخرطوم غداالسود-الملقي يشارك باجتماعات اللجنة العليا االردنية 1

 1  " النواب" يقر " الرقابة والتفتيش" على االنشطة االقتصادية 2

 1 الروابدة : التقاعد المبكر يؤثر سلبا على سوق العمل واالقتصاد الوطني 3

 17  % معدل النشاط االقتصادي لالردنيين36االحصاءات :  4

  

 (3712) صحيفة السبيل

 3 بالمئة في النصف األول من العام الحالي 51انخفاض المنح الخارجية بنسبة  1

 4 ألف رأس خروف بلدي صادرات المملكة الشهر الماضي 38 2

 4 األردني وتحسين إنتاجهالحنيفات يؤكد أهمية االرتقاء بجودة الزيت  3

 6 «النواب»"األعيان " يقر قانون الشركات كما ورد من  4

 7 2025مليون زائر بحلول عام  1.5العقبة: خطة لرفع عدد السياح ل  5

  

 (4393) صحيفة األنباط

 3 % 9.5أشهر بنسبة  7ارتفاع زوار المملكة في  1

 14 التخزينيةالخرابشة يؤكد دعم الوزارة لمشاريع الطاقة الشمسية  2

 15 مليون دينار اإليرادات العامة للخزينة 3446 3

  

 ( 4669) صحيفة الغد

 1ب  2017مؤشرات أداء "المالية" في النصف األول تظهر هشاشة فرضيات موازنة  1

 2ب  اقبال كبير على مهرجان صيف عمان للتسوق 2

 3ب   ألف فرصة مستهدفة 200ألفا من أصل  57الصناعة: تصاريح العمل للسوريين تقدر بـ  3

  

 (4086) صحيفة الديار

 4  وزير العمل: مشروع للتدريب المهني االلكتروني 1

  

The Jordan Times (12706)                                                                                                                        Page  

2 Jordanians still suffer from low financial inclusion — study 1 

2 Senate endorses corporate draft law 2 

3 Draft law on inspection of economic activities endorsed 3 
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