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 18 1132مليار دينار حجم االستثمارات في المدن الصناعية نهاية  1424 1

 18 1132نهاية " االردنية االسمدة اليابانية"ألف طن صادرات  193 8

 11 1132اقتصاديون يستعرضون أهم االحداث االقتصادية المحلية والعالمية  9
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 1ب  مليار دينار 11.2الدين العام يرتفع الى  1

 8ب  تطلق حملة توعوية عن التأمين  "الصناعة" 8
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1 Government on the defensive as key businessmen cast doubt on `partnership`  1 

1 Used car imports up by 40% in 2014-sector leader 2 

3 Senate endorses income tax bill to meet IMF deadline  1 

10 Jordan Chamber of Commerce seeks support from Parliament members  2 

10 Nippon Jordan Fertilizer Company takes exports as far as Australia  4 
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