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 الصفحة                                                                                                                                  (77811)  صحيفة الرأي

 47  منشأة جديدة لغرفة تجارة عمان بالربع األول 9933انتساب  7

 4 استراتيجية شاملة لتنظيم وتصويب العمالة الوافدة 4

 4 آالف عامل سوري يعملون بالقطاع الزراعي في المفرق 1 9

 77 الكهرباء وال إعفاءات لشركات التوليد من الطاقة المتجددةنظام جديد لرسوم ترخيص شركات  4

 44 قانون جديد لضريبة الدخل/ رؤوس أقالم  7

 49 المبادرة بالبحث واستخدام مصادر الطاقة البديلةاألردن من الدول : الحلواني 6

 49 في الربع االول% 71االستثمار العالمي في الطاقة النظيفة يزيد  1

 47 األردني يستعيد أسواقه العالمية بجودة تنافسية" الفوسفات: "األشقر 8

 

 (76131) صحيفة الدستور

 11 في الربع االول" غرفة تجارة عمان" منشأه جديدة لـ  9933انتساب  1

 11  صادرات القطاع نحو مليار دينار: الزراعيين  2

 11 قانون المساءلة الطبية يوفر الحماية للجميع: المستهلك 1

 11 مذكرة تفاهم بين االردن والسعودية لتبادل االعتراف بشهادات األهلية البحرية 4

 11 امكانية تقديم إقرارات ضريبة الدخل من خالل فروع البنوك 5

 

 (7346) صحيفة العرب اليوم

 74 يؤيدونه على المحروقات% 48من األردنيين يرفضون إزالة الدعم و% 41 1

 74 اإلدارات الحصيفة للبنوك األردنية عكست متانة جهازنا المصرفي: فريز 2

 77 امتيازاً حصرياً الستكشاف البترول في شرق الصفاوي" البترول الوطنية"الحكومة تمنح  1

 77 وزير التخطيط يشارك في اجتماع مراجعة الخطة االقليمية لالستجابة لالزمة السورية 4

 77 مليار دوالر الدخل السياحي وحواالت المغتربين في الربع االول 7,3 5

 

  (9483)  صحيفة الغد

 8ب  "تجارة عمان"منشأة جديدة في  9933 1

2 "IFC " 7ب  مليون دوالر 711تمول مشاريع للطاقة المتجددة في المملكة بقيمة 

 7ب  تنظم مؤتمرا اقتصاديا دوليا في عمان" فايننشال تايمز" 1

 7ب  إلنقاذ القطاع من اإلنهيارمصانع حديد تقترح االندماج  4

 9ب  مليون دوالر سيولة متاحة عند تداول الصكوك 4: يوسف 5

 9ب  دعوات إلعادة النظر بالتشريعات االقتصادية واالستثمارية في الدول العربية 6
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 4ب  في حزيران" العقبة أحلى"إطالق حملة  1

 8ب  %14مستوردات المملكة من مستحضرات التجميل ترتفع  1

 8ب  %1,17مؤشر البورصة ينخفض  1

 

The Jordan Times (11703)                                                                                                                        Page  

3 Business women urge young Jordanians to pursue passion, `make a difference’  1 

10 Jordanian, GCC officials discuss prospects for further cooperation  2 

10 Tourism revenues, expatriates’ remittances increase  3 

10 ‘Arab Spring’ chills Mideast economies  4 
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