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 72/3/7102الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (04821)  صحيفة الرأي

 7 ضرورة معالجة ضعف مشاركة المرأة في االقتصاد: المجالي 0

 4 أمانة عمان تدعو أصحاب المهن لالستفادة من فترة اإلمهال 7

 02 لجنة النزاهة النيابية تبحث وضع منظومة وطنية للنزاهة والشفافية 3

 70 7103مليار دوالر قروض خارجية متعاقد عليها خالل  3.3": المالية" 2

 70 71مليون دينار االستثمار السوري باألوراق المالية محافظاً على المرتبة الـ  61.6 4

 70 في شهر أيار" الضمان"زيادة التضخم لمتقاعدي  6

 77 تراجع تقرير التقييم الذاتي لمشروع المحطة النووية" الدولية للطاقة الذرية" 2

 21 مليون درهم صادرات دبي لألردن في شباط 343 8

 

 (06226) صحيفة الدستور

 01 طلب متزايد على الدينار في السو ق المحلية 1

 01  حاله ترقب تسود اجواء بورصة عمان 2

 01  والتجارة والتموين بخصوص انتخابات الغرف الصناعيةاعالن صادر عن وزير الصناعه  3

 71  تقسيم المملكة لثالث فئات لغايات قانون االستثمار" : االقتصادية النيابية"  4

 71  حل توافقي بين غرفة صناعه اربد والعاملين فيها 5

 

 (4100) صحيفة العرب اليوم

 02 مليار دينار 0337موجودات البنك المركزي تستقر عند  1

 02 7103ايجابية في " المساهمة العامة"المؤشرات االولية ألوضاع ": مراقبة الشركات" 2

 

  (3268)  صحيفة الغد

 0ب  مليون دوالر لتمويل مشاريع جديدة في البرامج التنموية للمحافظات 711 1

 0ب  مليار دينار حجم استثمارات الفنادق في المملكة 334 2

 3ب  سنوات 3في مليون دوالر  02شركات تقنية أردنية تستقطب استثمارات بحجم  3

 3ب  %1307مؤشر البورصة ينخفض  4

 3ب  في حزيران" HSBC"بنك االستثمار ينهي االستحواذ على أعمال  5

 3ب  تحبط تهريب مواد أولية" الجمارك" 6

 8ب  خالل شهر% 46مستوردات المملكة من التبغ تقفز  7

 

The Jordan Times (11685)                                                                                                                        Page  

2 World Bank delegates to examine Aqaba’s transport sector  1 

3 Jordan participates in Euro-Med conference on women empowerment  2 
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