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 الصفحة                                                                                                                                  (02260)  صحيفة الرأي

 66 واالتحاد األردني لشركات التأمين" تجارة عمان"مجلس شراكة بين  0

 5 "األمانة"عام المرور في منظومة خدمات  5102: بلتاجي 5

 8 فائض االنتاج لتراجع الصادرات": الزراعة" 3

 8 ألف خروف للخليج 36تصدير  4

 61 فهد الفانك/ لماذا ارتفع عجز الموازنة؟  5

 61 عصام قضماني/ أين الصندوق االستثماري؟  6

 60 مليار دوالر احتياطيات المملكة من العمالت األجنبية في كانون الثاني 01 7

 60 كيلو واط 011خاليا شمسية لمبنى الطاقة والمعادن باستطاعة  8

 66 الناتج المحلي اإلجمالي للمملكةمليار دوالر مساهمة قطاع النقل الجوي في  5.0: أياتا 9

 21 %02توقعات بانخفاض أسعار ألبسة الصيف  10

 21 "جلف فود"إقبال كبير على الجناح األردني بمعرض : حمادة 11

 21 5108 – 5102يقر الخطة االستراتيجية " االعتماد والتقييس" 12

 21 مذكرة تفاهم إلنشاء قاعدة بيانات للمشاريع االقتصادي 13

 

 (03123) صحيفة الدستور

 55  تأسيس مجلس شراكه بين غرفة تجارة عمان واالتحاد االردني لشركات التأمين 0

 0  تخفيض ضريبة الدخل في المناطق األقل نموا 5

 0  من االسواق الحتوائها مواد بالستيكية" مارس وسنيكرز" سحب  6

 0  تعليمات أسس تداول مستحضرات التجميل تخفض أسعارها وتمنع االحتكار 1

 55  السيادية بجورجياهيئة االستثمار تعرض فرصها االستثمارية على الصناديق  2

 

 (1014)  صحيفة الغد

 6ب   "االردني لشركات التأمين"و " تجارة عمان"تأسيس مجلس شراكة بين  0

 0ب  "العقبة"تعلن توقفا مفتوحا عن العمل في " مكاتب التخليص" 5

 0ب   ترفع خطة تعرفة شحن السيارات الكهربائية الى مجلس الوزراء" الطاقة والمعادن" 6

 0ب   دوالر لألونصة 0525ليبلغ % 5الذهب يقفز  1

 5ب   السياحة العالجية  انخفاض ايرادات المملكة من% 02 2

 5ب   السفير المصري يدعو لتشجيع السياحة المتبادلة 2

 5ب   الفايز يبحث التعاون السياحي مع الجزائر وأرمينا 3

 6ب  %01تراجع ايرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات  8

 6ب   السلطة الفلسطينية لمنح األولوية للصناعات االردنيةتدعو " صناعة عمان" 4
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1 Domestic revenues in 2015 below estimates  1 

10 JIC to acquaint Georgian sovereign funds with opportunities in Jordan  2 

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/770773.html
http://www.alrai.com/article/770717.html
http://www.alrai.com/article/770748.html
http://www.alrai.com/article/770815.html
http://www.alrai.com/article/770816.html
http://www.alrai.com/article/770790.html
http://www.alrai.com/article/770788.html
http://www.alrai.com/article/770769.html
http://www.alrai.com/article/770721.html
http://www.alrai.com/article/770735.html
http://www.alrai.com/article/770724.html
http://www.alrai.com/article/770728.html
http://www.alrai.com/article/770728.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/4/62/22.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/62/22.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/62/1-.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/62/1-.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/62/1-.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/62/1-.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/62/1-.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/62/22.pdf
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/

