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الصفحة                                                                                                                                   (17417) صحيفة الرأي  

 1 معبرا جابر ونصيب جاهزان للعمل بانتظار قرار سيادي 1

 6 عناب تدعو الستراتيجية تعنى بتطوير قطاع المطاعم والسياحة 2

 10 عامالً وافداً  4987تسفير  3

 25 األردن السابع عربياً في مؤشر التنافسية في العالم العربي 4

 25 *ألف مشارك بتعبئة استبيان الضريبة 17 5

 25 % تغطية الكهرباء في المملكة99زواتي:  6

 26 صرافون: طلب على الليرة التركية للمضاربة والسياحة 7

 27 ن والبلديات في المجلس االقتصادي واالجتماعيحوار حول نظام االبنية ألمانة عما 8

 27 %6.3تراجع مساحة األبنية المرخصة للنصف األول  9

 27 مؤسسات مجتمع مدني تقدم اقتراحات حول قانون الضريبة 10

 28 مليار دوالر من االستثمارات المباشرة في تركيا 15الرئاسة التركية: قطر تعد بـ  11

 28 "األردنية لتحسين بيئة العمل" تنظم مؤتمرا بعمان 12

 48 ميجاواط 20مشروع للطاقة البديلة في العقبة ينتج  13

 48 2019- 2018جارة الوطني يبحث الخطة التنفيذية لألعوام مجلس ائتالف الت 14

 48 *مركز جمرك الحرة المطار "المشتى" يباشر أعماله 15

 

 (18340) صحيفة الدستور

 17 " المالية" تجري مراجعه لتسهيل إجراءات المستثمرين 1

البنك المركزي يحذر المواطنين من حواالت هدفها االحتيال 2  17 

مليارات دوالر الدخل السياحي للمملكة لنهاية تموز 3 3  17 

 19  حملة " صنع في االردن" تطلق الموقع االلكتروني والدليل الصناعي للصناعات االردنية 4

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (4758) صحيفة األنباط

 3 السفير األوكراني: فتح سفارة أردنية في أوكرانيا سيعزز التبادل التجاري 1

 12 وزير المالية: مراجعة شاملة لكافة االليات 2

 12 شركة كريم تعلن عن إطالق خدماتها رسمياً في الفحيص 3

 13 "أبو غزالة" إجراءات الحوكمة وتطبيق معايير اآليزو الدولية في تقنية المعلومات 4

 

 ( 4018) صحيفة السبيل

 3 "حماية المستهلك" تطالب بتوضيح نوع ومنشأ األضاحي 1

 4  معرض للصناعات األردنية بمدينة بيت لحم الشهر المقبل 2

 

 (5034) صحيفة الغد

 1ب  خبراء يتساءلون: هل ستأخذ الحكومة إجابات "استبيان الضريبة" بعين االعتبار؟ 1
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1 Qatar to ‘invest $ 15 billion in Turkey’ 1 

3 Committee formed to review investment procedures  2 

3 Agricultural agreement worth JD1.5 million signed with ILO  3 

4 Jordanians reduce costs for this Eid holiday trips 4 
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