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 الصفحة                                                                                                                                  (02531)  صحيفة الرأي

 62  مذكرة تفاهم لمعالجة سجل الشركات المتوقفة 0

 81  االمن واالستقرار وسيادة القانون روافع أساسية للتنمية واالستثمارات: مجتمع االعمال 6

 68 فهد الفانك/ المديونية والنمو في سباق 3

 68 عصام قضماني/ التصريح في قراءة البنك المركزي 8

 68  السفيرة العراقية تشيد بالدعم االردني الكبيرة لبالدها 5

 62 ميجاوات في االردن 51تستحوذ على مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية بسعة انتاجية تبلغ " اكوا اور" 2

 61 تهيئة الظروف لتطوير االقتصاد وتعزيز الشراكة التجارية مع الخارج: وزيرة الصناعة 2

 61 االجراءات الحكومية عالجت الكثير من مواطن الخلل االقتصادي: الملقي 1

 81 أسعار الخضراوات ما زالت مستقرة على انخفاض: العدوان 9

 81 وزير التخطيط يتباحث مع مسؤول ألماني حول نتائج مؤتمر لندن 01

 

 (02828) صحيفة الدستور

 60 مذكرة تفاهم لمعالجه سبل الشركات المتوقفة عن العمل 0

 00  تفعيل التفتيش الذاتي لمنشآت القطاع التجاري في عمان 6

 60  المملكة تحقق تقدما بست نقاط بمؤشر هيكلية األداء في قطاع الطاقة 3

 60  تدعو المكلفين لتحديث ارقامهم الخلوية وعناوينهم اإللكترونية" الضريبة "  8

 

 (8052)  صحيفة الغد

 0ب   ألف شركة مساهمة عامة وتضامن متوقفة عن العمل منذ سنوات 28 0

 06أ  مخلصون يعلقون إضربهم في الميناء: العقبة 6

 0ب   الحكومة تدرس تأهيل خط الحجاز لنقل مسافري مطار الملكة علياء: حتاحت 3

 0ب  %2انخفاض انتاج الغاز الطبيعي في المملكة  8

 6ب   الظروف االقليمية ألحقت بالقطاع السياحي أضرار كبيرة: قموة 5

 6ب   قرار تأجيل انتخابات جمعية وكالء السياحة والسفر: الفايز 2

 6ب   جامعات حكومية لتدريب وتشغيل خريجي القطاع 1توقع اتفاقيات مع " االتصاالت" 2

 3ب  ألف مواطن غير آمن غذائيا في المملكة 61 1

 3ب   التصدير الى االسواق الروسية تنظم ورشة توعوية حول فرص" تجارة األردن" 9
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2 Debate tackles effect of foreign investments on local economy 1 

2 Jordan to host int’l talks on legally binding regulations on mercury  2 

4 ‘0.5% of Jordan’s families are food insecure’   3 
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