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 الصفحة                                                                                                                                  (78981)  صحيفة الرأي

 33 تحذر من تداعيات رفع االجور على ميناء العقبة" تجارة عمان" 7

 42 توقيع مشاريع مياه من المنحة الخليجية 4

 42 أمانة عمان تعد بدراسة المواقع المقترحة لسوق العبدلي 3

 34 فهد الفانك/ عرقلة مشاريع الطاقة المتجددة  2

 33 انخفاض عدد الركاب وزيادة البضائع المصّدرة عبر ميناء العقبة في الربع االول 8

 32 تراجع ارباح شركات االتصاالت وتؤثر إيجابيا في تحسين الخدماتالتنافسية تساهم في : سليط 6

 33 والظروف الخارجية فرضت تحديات جسيمة على المملكة" االسوأ"وضعنا االقتصادي : النسور 1

 33 نمر بمرحلة حرجة وشركات تسويق المشتقات النفطية الثالث ستبدأ باستيراد الديزل قريبا: حامد 8

 42 حجم الطلب المتوقع على االلبسة والحقائب المدرسية للموسم الحاليمليون دينار  3.8: القواسمي 9

 42 تطلق برنامجا لترويج خدمات تأمين االستثمار" الوطنية لحماية المستثمر" 71

 42 مسح لواقع قطاع النقل البري الشهر المقبل إلعادة هيكلة الخطوط: شبيب 77
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 91  تجدد مطالبتها بالتراجع عن قرار زيادة رسوم المناولة في العقبة" تجارة عمان"  7

 91 اولويات االردن تفرض إنشاء محطتي كهرباء تعمالن بالصخر الزيتي: ابكو  4

 91  تطلق منطقة تنموية بعشرات الماليين من الدنانير جنوب المطار" مدريد الصناعية"  3

 91  عدم توافر سيولة كافية لتغطية ثمن النفط سيؤدي الى انقطاع المشتقات عن المملكة" : المصفاه"  2

 

 (4001) صحيفة العرب اليوم

 14 تحليل اقتصادي/ هل سيعود قطاع االتصاالت الخلوية الى الحصرية وتنتهي المنافسة؟  7

 15 تحليل اقتصادي/ تعزيز والية الحكومة على موازنة الدولة : وزارة الدفاع 4

 15  المساعدات المقدمة لألردن ال تغطي التكلفة الحقيقية الستضافة الالجئين: النسور 3

 

 (3611)  صحيفة الغد

 4ب  تحذر من تداعيات رفع االجور على ميناء العقبة" تجارة عمان" 7

 71أ  االجراءات الضرورية لتأمين االستقرار االقتصاديالحكومة بصدد اتخاذ : النسور  4

 36أ  جمانة غنيمات/ صمت غير مريح : المديونية 3

 7ب  الحكومة تعتزم االقتراض بالكفالة االمريكية إلطفاء سند متداول في االسواق العالمية: مصادر 2

 7ب  مشروعا استثماريا في محافظة المفرق 33هيئة االستثمار تطرح  8

 7  ب تقرير اقتصادي/ تباطؤ النمو في االردن يزيد الرغبة باالصالحات  6
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1 Jordan to buy gas from Gaza starting 2017-minister 1 

1 Regional uncertainty a challenge to economic planning-PM  2 

10 Kabariti calls for boycotting Israeli goods, ports  3 

10 Shareholders of Jordan Emirates Insurance Co. agree to raise capital  4 

10 Debts owed to Jordan Petroleum Refinery Co. near JD1.1 billion  5 
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