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 الصفحة                                                                                                                                  (22111)  صحيفة الرأي

 53 فعاليات اقتصادية تشيد بالجهود الملكية لترويج البيئة االستثمارية في المملكة 1

 6 82أيام إلقرار مواده الـ  8و " ضريبة الدخل"قانون  2

 22 مردود واعد للسوق المحلي والتصديري.. زراعة التمور  5

 52 عصام قضماني/ إضراب الميناء مرة أخرى  2

 55 مليار دينار ذمم مستحقة للمصفاة على مؤسسات ودوائر حكومية لنهاية حزيران 2,2 3

 55 دينار 12,8يسجل نحو  28اتجاه هبوطي ألسعار الذهب عالمياً وعيار : إمسيح 6

 55 دول عربية يقدمون خدمات الجيل الرابع 8مشغالً في  28: دراسة 7

 52 من الناتج المحلي اإلجمالي% 22على  تستحوذ" الكهرباء الوطنية"خسائر : كناكرية 8

 53 تناقشان القضايا والمعيقات التي تعترض قطاع األلبسة" الجمارك"و   "صناعة األردن" 9

 62 احتياطيات المملكة من العمالت األجنبية في تموز تواصل مستوياتها القياسية 11

 

 (22929) صحيفة الدستور

 22 فعاليات تشيد بنتائج زيارة الملك الى فرنسا 2

 6 التصور المستقبلي لالقتصاد االردني يهدف للوصول الى التنمية الشاملة: النسور 1

 15  تكدس الشاحنات على الحدود العراقية يشل الحركة التجارية بين البلدين 3

 21  طاعات الكهربائيةخطة شاملة لمواجهه الظروف الجوية وتقليل االنق: بشناق 2

 22  الحكومة تجري استطالعا حول اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها مع المكسيك 5

 22  تجار االثاث يناشدون لتسريع إجراء المعامالت بميناء الحاويات 2

 

 (6155) صحيفة العرب اليوم

 - العالمية األستثمار خارطة على األردن وضع الملك:  مراد 1

 12 تحليل اقتصادي/  "االحباط االقتصادي"احصاءات رسمية تسلط الضوء على ظاهرة  2

 12 الستيراد الغاز" تل أبيب"و " غزة"األردن يفاوض قبرص ومراسالت مع  5

 12 تحليل اقتصادي/  الواقع الصادم في كلفة الضمان والضريبة للعام المقبل 2

 13 مليارات دينار قروًضا بنكية لشراء العقارات 2االردنيون حصلوا على  3

 13 مطالبة بحل جذري لالضرابات العمالية بميناء العقبة 6

 

 (3221)  صحيفة الغد

 2ب  الملك وضع االردن على خريطة االستثمار العالمية: مراد 2

 1أ  يدعون للضغط على الحكومة لرفض اتفاقية الغاز: خبراء 1

 9أ  مليون دينار على دعم البلديات العام الحالي 151الحكومة أنفقت : المصري 3

 2ب  إعادة تصدير اسطوانات الغاز الهندية إلزامية بموجب قرار محكمة العدل العليا: مصدر 2

 2ب  الحافالت يلغي حجوزات ورحالت سياحيةنقص : حمدان 5
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1 Gov’t seeks consensus over 2025 economic vision  1 

1 Current patterns of electricity subsidy to change after 2017  2 
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