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 ةالصفح                                                                                                                                  (25811)  صحيفة الرأي

 8 حركة تجارية نشطة عبر سوريا: الطراونة 1

 8 الوقت مبكر إلعالن حالة الجفاف": الزراعة" 2

 13 هناك مشكلة في تسويق األردن سياحا  : القطامين 3

 24 المسؤول عن العجز والمديونية/ رؤوس أقالم  4

 24 أسعار الفائدة مرة أخرى 5

 25 مليون دينار االستثمار العراقي باألوراق المالية في شباط 12462 6

 25 جمجوم يطالب بإلغاء تسعيرة البيض والدواجن منتصف الشهر الجاري 7

 25 تحسن مرتقب ألداء الفوسفات بتشغيل مصنع مشترك في أندونيسيا: المجالي 8

 25 1023نمو حجم الموجودات بالقطاع المصرفي العربي في % 28 9

 26 شريك لكافة البرامج الداعمة للقطاع الصناعي" المدن الصناعية: "سحويل 10

 26 ألف دينار من المنحة الخليجية الستحداث مشروعات زراعية بالمفرق 850 11

 48 ةاالنتهاء من تحديث المنزلق البحري في شركة ميناء العقب 12

 48 %12الجرائم االقتصادية في الشرق األوسط انخفضت : استطالع 13

  

 (22154) صحيفة الدستور

 18 تدعو لتعزيز التعاون االقتصادي مع تايوان" تجارة عمان"  1

 16 انتخابات غرف الصناعه منتصف ايار المقبل 2

 17 استمرار االزمة االوكرانية سيؤثر كثيرا على اسعار العمالت الرئيسة واسعار الذهب" : الدستور" خبراء لـ  3

 17  واستقرار واحدة 4سلع وارتفاع  1انخفاض اسعار  4

 17 اعتماد نماذج ضريبة المبيعات المحدثة للعام الحالي 5

  

 (5895) صحيفة العرب اليوم

 14 االف دينار كفالة عدلية عند اصدار بطاقة استيراد الول مرة مدتها عام 10 1

 14 لّم الدعم النقديتطلب تزويدها بأسماء الموظفين لتس" الضريبة" 2

 14  عدد العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص يتخطى المليون 3

 15 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة 1115  4

      

   (3442)  صحيفة الغد

 2ب  مليون دينار مشتريات األردنيين من الذهب خالل شباط 11 1

 3ب  %0441مؤشر البورصة ينخفض  2

 3ب  بحث تعزيز التعاون في مجال النقل مع بلغاريا 3

 8ب  العام الماضي% 8مستوردات المملكة من سورية ترتفع  4
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10 Majali outlines future operations for Jordan Phosphate Mines Company  1 
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