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 2 قطاع اإلبداع قادر على المشاركة في االقتصاد المحلي: الملكة رانيا 9

 6 تناقش إغالق مدخل شارع الرينبو" السياحية النيابية" 4

 6 إطالق حوارات الشركات مع المجتمع المدني 5

 6 االستقرار قاد شركات كورية لالستثمار في األردن: رئيس مجلس بلدي سيئول 2

 8 بلتاجي يوعز بتعزيز أعمال النظافة وإزالة البسطات في مخيم الوحدات 3

 96 كلفة استضافة السوريين لألعوام الثالثة المقبلةخمسة مليارات دوالر : جودة 6

 41 عصام قضماني/ أين مصلحة االقتصاد  ...المدخرات 7

 49 السعودية المشتركة تبحث تسهيل التعاون االقتصاديللجنة األردنية  92الدورة  8

 49 تدعو لتسوية األرصدة الضريبية" الضريبة" 1

 49 يكثفان شراكتهما لتعزيز األمن الغذائي "فاو"المجلس العالمي للمياه و  91

 44 عدلي قندح. د/ هدف جديد للبنك المركزي .. االستقرار المالي 99

 21 السفير الهولندي يطلع على الفرص االستثمارية في الزرقاء 94
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 1 متراجعا عن قراره منع بيع أراضي المناطق التنموية" االستثمار" يقر " النواب" 9

 1 تحذر المواطنين من االنسياق وراء العروض التجارية" المستهلك"  4

 11 مليار دوالر تحويالت المغتربين والدخل السياحي في خمسة أشهر 5.5 5

 12  ومقارنه باألعوام السابقةتراجع مبيعات التجار % 31: لـ الدستور: القواسمي  2

 12  تجار يطالبون بمنح صناعه االثاث المحلية اولويه بالعطاءات الحكومية 3

 

 (3179) صحيفة العرب اليوم

 92 الحكومة لم تحدد موعدا لتسليم الدفعة الثانية من الدعم النقدي 9

 92 %11والفاتورة االجمالية تنخفض % 1االستهالك المحلي من الطاقة يتراجع  4

 93 مليون دينار تضيع على الخزينة من العمالة الوافدة المتهربة 07: خبراء 5

 93 الحكومة تؤكد انخفاض واستقرار السلع في رمضان 2

 

 (5339)  صحيفة الغد

 6أ  تعتزم استبدال إضاءة العاصمة بأخرى موفرة للطاقة" األمانة" 9

 9ب  للبنوك موجهة لثالثة قطاعات" المركزي"مليون دينار تسهيالت من  81 4

 9ب  ستنتهي خالل أشهر" اإلسكان"قضية : الحافظ 5

 9ب  شاحنة لتصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليج 5371: الداوود 2

 9ب  تقرير اقتصادي/ االقتصادية يثير قلق مراقبين تواضع أداء المؤشرات  3

 4ب  كلف الطيران والضرائب تعيق نمو القطاع السياحي: عربيات 6

 5ب  ألف طن من األرز للمملكة 41الحكومة المصرية تسمح بتصدير  7

 5ب  استخدام الكمبيالة بدال من الشيك كوسيلة لالئتمانماليون يطالبون بالعودة إلى  8
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