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 الصفحة                                                                                                                                   (17132) صحيفة الرأي

 3 الحنيفات: نعول على الزراعة لتكون القاعدة االقتصادية للتنمية الريفية 1

 3 *طرح عطاء إلنشاء بورصة عمان جديدة 2

 4 عربيات: دراسة متخصصة لألسواق الستقطاب السياحة الدينية 3

 29 % من قيمتها السوقية بعد منح نقل ملكية الرؤوس القاطرة من الشركات لألفراد30الشاحنات تفقد  4

 32 شحادة يحث الشركات الصينية على االستثمار بصناعة إنتاج وماكينات الورق والتعبئة والتغليف 5

 32 الجغبير: "حصول االعتماد الوطني" على االعتراف الدولي دعم للصناعة الوطنية 6

 32 إطالق مشروع إعداد سيناريوهات النمو األخضر الحضري لعدد من المناطق في األردن 7

 56 محطة لشحن المركبات الكهربائية 14الطاقة والمعادن رخصت  8

 56 البدء بمراجعة السياسة العامة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 9

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18057) صحيفة الدستور

 1  الملقي:المدينه الجديدة مدخل لالستثمار في االردن 1

 1  تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي 2

 1 دينار رسوم تصريح العامل الوافد المستبدل 500 3

 1  " النقد الدولي" :أزمات المنطقة استدعت إجراءات إصالحية في االردن 4

 4  اتفاقية وبروتوكول تعاون تشمل مختلف القطاعات 12االردن واالمارات يوقعان  5

 

 (3781) لصحيفة السبي

 4    توجه إلعادة النظر في شمول الكتابة الصحفية بالمهن المنزلية 1

 

 (4473) صحيفة األنباط

 11  نظام خاليا شمسية 1000صندوق الطاقة المتجددة يوقع اتفاقيات تركيب  1

 

 ( 4749) صحيفة الغد

 1ب   مرتبة في "مؤشر سهولة ممارسة األعمال" 15األردن يتقدم  1

 1ب  منتجا أردنيا تستطيع الوصول الى السوق الليتواني 157 2
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1 Jordan, UAE sign 12 deals, agree joint ventures 1 

2 Recruitment of foreign workers in agricultural sector resumes  2 

3 Jordanians share experiences from India’s Technical & Cooperation Programme  3 

3 Ministry, World Bank launch project to develop urban planning  4 

10 IMF endorses Saudi plan for $500b business zone-worldnews*  
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