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                                                                                                                                  (02210)  صحيفة الرأي

 الصفحة
  

   8 مشاركات يؤكدن أهمية تمكين المرأة اقتصادياً وصحياً  0

   01 مليون دينار للموردين 10تسدد " الشراء الموحد" 6

   00 الدعم الحكومي أنقذ القطاع السياحي: الفايز 1

   62 فهد الفانك/ االستثمارات أم المنح  4

   62 األردنيون ثاني أعلى الجنسيات بتحويالت المغتربين من االمارات 5

   62 مليون دوالر استثمارات هولندية في المجتمعات المستضيفة للسوريين 21 2

   68 مليار دينار 6.0في الثلث األول ويصل إلى % 4التداول العقاري يتراجع  2

   56 عقد لقاء الشراكة لدول اتفاقية اغادير 8

   

   (02562) صحيفة الدستور

   0  القطاع الخاص من الفرص االستثمارية في ليتوانيا ومالطا  الملك يؤكد أهمية استفادة 0

   0  العلي رئيسا لصندوق استثمار الضمان 6

   60  "جمعية مستثمري قطاع االسكان االردني" حل مجلس ادارة  1

   60  توقيع مذكرات تفاهم لزيادة التبادل التجاري بين االردن وفلسطين 4

   66  الحاليمليار دوالر حجم التداول العقاري للثلث االول من العام  6.01 5

   61  من المشاريع االقتصادية باألردن% 55المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل : الصمادي  2

   

   (4605) صحيفة الغد

   5أ  "اللبنة المهدرجة"تسحب قاعدتين فنيتين لصناعة واستيراد " المواصفات والمقاييس" 0

   8أ  "النواب" وتحيله لـ" صندوق االستثمار االردني"الحكومة تقر مشروع  6

   00أ   مشروعا تم تنفيذها بمنح أوروبية في مادبا 51: جدكو 1

   0ب   استثناء المقاولين الملزمين بمسك السجالت من تعليمات نسب األرباح" ضريبة الدخل" 4

   0ب   لالستثمار باالردن" مغرية"عروض سعودية واماراتية : الور 5

   1ب   انطالق أعمال مشروع تعزيز التبادل التجاري بين األردن وفلسطين 2
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1 KAFD launches platform to connect job seekers to employers  1   

1 Gov’t drafts fund law to govern investments in mega projects  2   

2 Al Ali appointed char of Social Security Investment Fund  3   

10 Jordan set to receive ‘unprecedented’ investments from Gulf- Wir 4   
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