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 الصفحة                                                                                                                                  (02561)  صحيفة الرأي

 2 مؤسسة غذائية بالربع األول للعام الحالي 061مخالفة  0

 2 سائح إلى العقبة 0611وصول  6

 8 ترد طعناً بعدم دستورية نظام أسواق الجملة" الدستورية" 3

 62 فهد الفانك/ تباطؤ النمو االقتصادي  4

 66 عالمياً على مؤشر عوامل النمو المستدام 54األردن  5

 68 مليون دينار 065مشروعاً بحجم استثمار  56صندوق المحافظات مول : العريدي 2

 68 مليون دينار 421عوائد استثمار الطيف الترددي مليار و : الجبور 6

 68 "العقبة الخاصة"محالً تجارياً مخالفاً في  341إزالة  8

 60 مليون دوالر 048افتتاح أول مشروع طاقة رياح في معان بكلفة  0

 60 العراق يفرض رسوماٍ جمركية على الصادرات الوطنية 01

 31 من الشركات زودت البورصة بالتقرير السنوي% 03 00

 56 خالل آذار" حرة الزرقاء"ألف مركبة الداخلة والمصدرة من  8.6 06

 

 (06405) صحيفة الدستور

 00  "المالية واالقتصاد النيابية" البقاعي رئيسا لمشتركه  0

 60 6131البرنامج النووي سيحول االردن الى بلد مصدر للطاقة بحلول عام  6

 60  االعالن عن اطالق المنتدى االقتصادي العراقي 3

 60  أشهر 3الف طن استهالك االردن من مادة االسمنت في  211 4

 66  ا تسهم في تعزيز العالقات االقتصاديةبعثة تجارية أردنية الى أميرك 5

 63  دينار 511الى  011غرامه التخلف عن تقديم إقرار ضريبه الدخل من  2

 66  كمركز جمركي متكامل في العقبة" 4" بدء العمل رسميا في ساحة : الملقي  6

 

 (4088)  صحيفة الغد

 0ب   أشهر 3صادرات المركبات تهبط النصف في  0

 0ب   العام الماضي% 36االستثمار االجنبي ينخفض  6

 0ب   مليون دينار للخزينة األسبوع الماضي 52تورد " البوتاس" 3

 6ب  قطاع االثاث االردني واعد ومولود لفرص العمل: الهياجنة 4

 3ب   االدمان على زيادة االنفاق"الحكومة تفترض ارتفاع االيرادات لتبرير : خبراء 5

 3ب   لقاءات بين ممثلي شركات اردنية وأمريكية لبحث فرص االستيراد والتصدير 2

 3ب   اطالق المنتدى االقتصادي العراقي 6
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2 $148 million wind power project inaugurated in Maan  1 

3 Gov’t taking measures to legalise Syrian labour  2 

3 Industries to be supplied with natural gas to slash costs  3 
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