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 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (16898)
  

   29 الور : تفاهمات مع صندوق )أموال الضمان( الستثمار المشاري    ع ذات العائد الكبير عىل االقتصاد 1

   29 من الناتج المحىلي اإلجمالي  %120)موديز(: ودائع البنوك األردنية تعادل  2

ي عام  23 3
 
   31 2016مليار دينار قروض البنوك للقطاعات االقتصادية ف

ي  994 4
   31 مليون دينار حجم تداول العقار لنهاية شباط الماض 

   56 اعتبار مادة االسمنت سلعة أساسيةالعمري يطالب "الصناعة والتجارة"  5

ي يمنع التغول عىل مقاولي االنشاءات 6
   56 طوقان : تعديل قانون البناء الوطن 

   

   (17824) صحيفة الدستور

   1  بحجم التداول العقاري خالل شهرين %5انخفاض  1

   22  الحاج توفيق رئيسا التحاد نقابات أصحاب العمل 2

   

   (3581) صحيفة السبيل

ي السودانية" 1
   4 الزراعة" تجدد دعوتها للقطاع الخاص إل استثمار األراض 

نامج القائمة الذهبية 3الجمارك" تدرج " 2 كات لير    4 شر

   7 الحمصي يدعو إل دعم قدرات القطاع الصناعي لمواجهة التحديات 3

ي  4    7 منتدى السياحة العالجية يطلق إعالن عمان لتوسيع مظلة السفر الطنر

   

   (4239) صحيفة األنباط

ي المؤتمر العالمي لالتصاالت  1
 
ي ف

 
   13          اختتام فعاليات الجناح االردن

   

   ( 4516) صحيفة الغد

   1ب   الغد تنشر تفاصيل االيرادات العامة للدولة 1

ي أسواق العاصمة 2
 
   2ب   تجار: ال ارتفاع عىل أسعار السلع الغذائية األساسية ف

   2ب   توجه إلطالق المهرجانات من جديد لتنشيط السياحة الداخلية 3

   4ب   اتفاقية تعاون بير  "تطوير األعمال" وأمانة عمان 4

   

   (3956) صحيفة الديار

ي متوسط معدالت النمو 1
 
   8 صندوق النقد الدولي يحذر من تدن

   8 تجارة الزرقاء تدعم صندوق الشهداء 2
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2 Medical tourism conference concludes with 'Amman Declaration' 1   

2 'SSC monthly deductions to be pegged to new minimum wage starting 2018' 2   
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