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 24 األمانة مجلس تشكيلة تمتدحان «وصناعتها عمان تجارة» 1

 2 "االستثنائية تشريعات" من %81 انجاز": النواب" رئيس 2

 2 العام ةنهاي قبل والمرور العام النقل لتطوير قرارات: عام امين 3

 22 الفانك فهد.د/  انخفضت؟ ام ارتفعت المديونية 4

 23 عام 13 خالل مشروعا ً ٣٣٥ ب استثمرت أجنبية شركة ٢٦٥ 5

 23 حزيران لنهاية دينار مليار 13.1 المركزي لدى األجنبية االحتياطات 6

 23  حزيران لشهر الصناعي اإلنتاج كميات انخفاض 4.4% 7

 24 المواطنين قدرات تناسب العقار ألسعار دوري بتقييم تطالب «اإلسكان مستثمري» 8

 24 االردن يف الزيتي الصخر لتقطير تقنية تطور" ساكوس العربية السعودية" 9

 25 الريادة صندوق إلنشاء دوالر مليون ٥٠ بـ ميسر تمويل اتفاقية 10
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 18 والخاص العام القطاعين بين بالشراكة يشيد" عمان تجارة"  رئيس 1

 1 المبارك األضحى عيد أول أيلول من األول 2

 1  طريبيل معبر فتح إلعادة بالكامل جاهزة مؤسساتنا: الداخلية وزير 3

 17  السكان عدد حسب سنويا المملكة حاجة سكنية وحدة الف 60: العمري 4

 17  االلكترونية الحكومة بخدمات لالشتراك تدعو الضريبة 4

 لجماركا من األردنية للمنتجات العراق إعفاء أهمية تؤكد  "عمان صناعه"  5
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 18  المقبل الشهر يعقد االردني-الخليجي االقتصادي التواصل منتدى 6
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 3ب   االستراتيجية الشراكة يعزز األمانة مجلس في مشاركتنا: الخاص القطاع 1

 1ب   أشهر 6 في دينار مليار 1.14 ترتفع البنوك قروض 2
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1 Kingdom ranks 4.9 on 2017 Basel AML Index 1 

2 Entrepreneur uses refugee children’s artistic talents to create sustainable clothing 

brand  
2 

3 New Amman mayor pledges ‘fair and responsible’ governance  3 

3 Planning ministry, World Bank sign loan agreement to establish Innovative Startups 

Fund  

4 

10 Foreign reserves up to around $13b in H1 2017  5 
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