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 3 *أكاديميون: يطالبون بالمواءمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم 1

 3 واستقراره السفير الصيني: نوجه استثماراتنا لألردن بسبب أمنه 2

 4 *"الزراعة النيابية" تدعو إللغاء الضريبة على القطاع الزراعي 3

 4 *بحث دعم القطاع الزراعي مع فرنسا 4

 25 بعد سنوات من التوقف قطاعات اقتصادية تعول على " نصيب " 5

 25  في "المنطقة" تتطلب االهتمام بالرقم االحصائي قعوار: األوضاع المضطربة 6

 25 مطالب بإلغاء ضريبة الوزن على مركبات الهايبرد والبنزين 7
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 26 النقل العام.. آن أوان التطوير 11

 26 اجعة الصحيحةتركيز الحكومة على استقرار االقتصاد يأتي في إطار المر 12
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 (18303) صحيفة الدستور

 1 الملك وجهنا لترسيخ عقد اجتماعي جديدالرزاز:  1

 1  *" هيئة الفساد" تحيل ملفات فساد بماليين الدنانير الى القضاء 2

 1  تمديد صرف البطاقة الذكية لنهاية أيلول دون غرامات تأخير 3

 1  " الطاقة" تعلن معدل أسعار لألسبوع األول من الشهر الحالي 4

 1  مليون دينار 47الف مؤسسة فردية رؤوس أموالها  23تسجيل  5

 17  " المواصفات" تبحث تعزيز الشراكة مع " تجارة االردن" 6
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 4 مجلس الوزراء يقرر تمديد العمل بإصدار البطاقة الذكية حتى نهاية أيلول 1

 4 يناقش قطاع الطاقة"االقتصادي واالجتماعي"  2

 4 نظام جديد لترخيص أنشطة المشتقات البترولية 3
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 13 الذهب يسجل اعلى مستوياته في أسبوعين 2

 

 ( 4997) صحيفة الغد

 1ب  تجاهل المجتمع الدولي يوسع الفجوة التمويلية لخطة االستجابة ويثقل كاهل االقتصاد الوطني 1
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 2ب  ترامب والضعف التجاري/ تحليل اقتصادي 3

 3ب  مليون دوالر 300تبت بالموافقة على قرض لألردن بـ مصدر: اليابان لم  4

 3ب   نظام لتراخيص أنشطة المشتقات البترولية 5

 3ب  90% واستقرار 0.2نحو  95األسبوع األول من تموز: انخفاض بنزين  6
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1 Government presents policy statement to Lower House 1 

1 EU rejects Jordan's request for extra facilities under deal 2 

1 Potash company achieves record production volume in H1 3 

2 Waste-sorting project under experimentation in Irbid  4 

3 Academics discuss ‘reality and challenges’ of higher education in the Arab world  5 

3 China eyeing more investments in Jordan — ambassador  6 

3 China Products Fair to host over 1,000 Chinese producers in September  7 
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