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 الصفحة                                                                                                                                  (06560)  صحيفة الرأي

 3 السادة التجار المستوردين والمصدرين/ اعالن غرفة تجارة االردن  0

 4 حل قضية تكدس الشاحنات االردنية المحملة في العراق 5

 52 على بنوك تحت التصفية" المركزي"مليون دينار ديون  412 3

 52 %11" االستهالكية المدنية"ارتفاع مبيعات  4

 52 حاوية يوميا 057ميناء إقليمي يزود السوق بـ " الحاويات: "الملقي 2

 52 مليون دوالر حجم االنفاق االعالني في الربع األول من العام: دراسة 6

 44 تباين آراء ماليين حيال تحويل بورصة عمان لشركة مساهمة عامة 2

 

 (02501) صحيفة الدستور

 3 الصرافة أعمال قانون مشروع مناقشة تواصل" النيابية االقتصادية" 0

 7 رمضان في أيام خمسة خالل أخرى 552 وانذار غذائية مؤسسة 25 وايقاف اغالق 5

 77 لألردن دوالر مليون 411 يقر" لنقدا صندوق" 3

 77 العربي الغاز خط الى أنابيبه عبر الغاز ضخ العقبة في" صباح الشيخ" ميناء مباشرة 4

 77 استثماريا األردن تطوير على عملت" االردن تجارة" الكباريتي 2

 71 المملكة في الشمسية الطاقة توليد تدعم االسثمار لضمان الدولية الوكالة 6

 71 االردن الى االستثمار تدفقات استقرار: األونكتاد 2

 71 محليا كبيرة بكميات اللحوم وفرة تؤكد" والتجارة الصناعة" 1

 

 (6553) صحيفة العرب اليوم

 02 بعروقها االستثمار لسريان الكافية السيولة ضخ إلى تحتاج البورصة: خبراء 0

 01 الخليجية المنحة من الممولة المشاريع على أنفقت دوالر مليار 08310 5

 06 الماضي العام% 186 ارتفعت" الوطنية الكهرباء" خسائر 3

 06 الصناعية المدن استثمارات دينار مليار 582 4

 

 (3601)  صحيفة الغد

 9أ  شهرين خالل لروسيا والفواكه الخضار تصدير بدء: الزعبي 0

 7ب  االلكترونية المالية التنمية عجلة دفع في" المركزي" دور على يؤكد فريز 5

 7ب  االردنية التحديات لدراسة الدولي الصندوق بعثة تدعو" النيابية المالية" 3

 7ب  الضريبية غرامات إعفاء من لالستفادة موعد آخر الثالثاء 4

 7ب  التجاري الميزان عجز يقلصان اليورو وانخفاض النفط فاتورة تراجع 2

 3ب  %31 الـ تتجاوز ال التشغيلية والطاقة مكانها تراوح" الحاويات" أزمة: نقباء 6
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1 Jordan IMF reach staff- level deal on final review 1 

2 ‘JR mulls restructuring plan for JD128m debt’ 2 

10 Advertising expenditure in Jordan declines 3 
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