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ةالصفح                                                                                                                                   (17675) صحيفة الرأي  

 29 *مليار دينار تسهيالت ائتمانية قدمتها البنوك بشباط 26.27 1

 30 عشية قرب رمضان تزاحم في مختلف المراكز والموالت 2

 30 *حمادة: توقع بارتفاع الطلب على المواد الغذائية استعدادا لرمضان 3

 31 األمانة تكثف الجوالت على األسواق برمضان 4

 31 غرف عمليات الستقبال الشكاوى وجوالت تفتيشية مباشرة وسرية 5

 34 *جمعية المستثمرين تشيد بالمعاملة مع سوريا وتطالب باعتماده باالتفاقيات 6

 56 *خاصة بالنقل بين األردن والعراقصناعة الزرقاء تطالب بتفعيل االتفاقيات ال 7

 56 2019مليون دينار منذ  61شركة بـ1752مراقب الشركات:  8

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18598) صحيفة الدستور

 1  السلع الرمضانية في االسواق بأسعار مخفضة 1

 1  وتسليم التصاريح األربعاء  اض تكاليف الحجانخف 2

 1 اصدار رخص مهن وهمية وأذونات أشغال مزورة أمام " الفساد" 3

 1  بدء صرف الديون الليبية للمستشفيات الخاصة قريبا 4

 2 اقتصاديون لـ " الدستور" : رساله الملك لمدير المخابرات تأكيد على أهمية تعزيز النهج االقتصادي 5

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (41200) صحيفة السبيل

 4 مليون دينار تعويضات عن التهرب سنويا   50الجمارك تطالب بـ  1

 4 دينارا   3328رفع الحد األعلى لألجر الخاضع للضمان إلى  2

 5 تجارة األردن: نشاط ملحوظ على شراء سلع غذائية ورمضانية 3

 

 (5016) صحيفة األنباط

 7 القضاة: إقبال على أسواق االستهالكية المدنية 1

 7 حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام وحتى نهاية نيسان 6552الطاقة والمعادن: ضبط  2

 

 ( 5292) صحيفة الغد

 4أ  الطباع: االقتصاد يعاني من قرارات حكومية 1

 1ب   حكومي في جيبوتي لبحث إقامة منطقة لوجستية للصناعة الوطنيةوفد  2

 1ب   مليار دوالر 1.2مفاوضات مع "البنك الدولي" األسبوع المقبل لخوض تفاصيل قرض بقيمة  3

 2ب  مات نقد معطل للقطاع الخاصالتزامات سابقة على الحكو 4

 4ب   خالل عام %20أسعار اللحوم الحمراء ترتفع  5
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2 Malaysia, Jordan discuss bolstering investment ties  1 

2 SSC adjust eligible wage cap to JD3,328  2 

3 Jordan, Spain discuss cooperation, regional developments  3 

3 ‘Czech Republic will not relocate embassy to occupied Jerusalem’ 4 

3 KADDB showcases products at Istanbul defence expo  5 
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