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فحةالص                                                                                                                                   (17651) صحيفة الرأي  

 35 اقتصاديون مقدسيون متمسكون بوصاية الملك على المقدسات 1

 7 عاً جديداً قوانين معدلة ومشرو 3"األعيان" يقر  2

 33 تراجع إيرادات الحكومة بفعل التهريب غير المنضبط للسجائر 3

 35 *استقبال طلبات فرص التدريب بغرفة تجارة المفرق 4

 35 ألف دينار مجموع إعفاءات صندوق المرأة للغارمات 400 5

 36 بدء المرحلة التجريبية من نظام اإلفصاح اإللكتروني للبورصة 6

 36 مليون دينار بنهاية شباط 112,5ض الى العجز ينخف 7

 36 الطريق الى مساهمة المرأة اقتصادياً ليس مفروشاً بالورود 8

 64 زواتي: األردن يشهد تحوالت في مجال استغالل الطاقة المتجددة 9

 64 للعام الحالي %3,1"النقد العربي" يتوقع نمو اقتصادات الدول العربية  10

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18574) الدستورصحيفة 

 5 اقتصاديون مقدسيون: متمسكون بوصاية الملك على المقدسات في القدس 1

 21  برصي االحد المقبلق–منتدى أعمال أردني  2

 21 %2معدل أسعار المستهلك في األردن الحالي  3

 22 صاد الوطني يحقق نتائج ايجابية ومؤشرات على تحسن اداء العديد من القطاعاتالحموري: االقت 4

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (4184) صحيفة السبيل

 4 ن: متمسكون بوصاية الملك عبدهللا الثاني على المقدسات في القدساقتصاديون مقدسيو 1

 4 دنانير شهرياً للفرد 105خط الفقر الرسمي يقفز إلى  2

 

 (4992) صحيفة األنباط

 7  ندوة تناقش جدوى المنشآت الصناعية للغاز الطبيعي 1

 

 ( 5268) صحيفة الغد

 1ب  أعمال مقدسيون يشتكون ضغوطا إسرائيلية هائلة ويشيدون بموقف الملكرجال  1

 8أ  مليار دينار إجمالي الدين العام لنهاية شباط 28.614 2

 1ب  اء من الغراماتمليون دينار إيرادات للخزينة نتيجة قرار اإلعف 100كناكرية:  3

 2ب  مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين األردن والمغرب 30 4
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1 Public debt rises to some JD28.6b by end of February; budget deficit down 1 

2 Jordan, Germany sign energy partnership agreement  2 

3 Al Rai, UJ organise discussions on Jordan as Kingdom approaches centennial  3 

3 Microfund for Women drops 523 delinquent cases  4 
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