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   الصفحة                                                                                                                                  (16811)  صحيفة الرأي

   8  وزير الزراعة يبحث قضايا الزيتون 1

   24 تراجع االحتياطي االجنبي/ د.فهد الفانك 2

   25 شهرا 11"داو جونز": تحسن اداء بورصة عمان الى ثاني اقل ارتفاعا في  3

   26 مليون دينار مخصصات المشاريع الرأسمالية لهيئة الطاقة 16,8 4

   26 %38ديوان المحاسبة: الدين العام ارتفع خالل سنيت ونصف  5

   27 ةالساكت: نسعى لتعزيز ثقافة االعتزاز بالصناعة الوطني 6

   

   (17736) صحيفة الدستور

   1  % ضريبة إضافية على السياح االردنيين بالخارج16توجه لفرض  1  

   1  هيئة االستثمار تطلق النافذة اإللكترونية 2

   21  وفد اردني يشارك في المنتدى االقتصادي العربي اليوناني 3

   

   (3507) صحيفة السبيل

   1 نواب يطالبون بإعطاء فرصة للتخليص على السيارات العالقة في "الحرة" 1

   4 رخصة عمل إشعاعي منذ مطلع العام 1217الحياري: " الطاقة والمعادن" أصدرت  2

   

   (4152) صحيفة األنباط

   6 الزراعي القطاع بدعم معني النواب مجلس: الطراونة 1

   7 2016 لنهاية يورو مليون 500 ستصل للمملكة والقروض المنح مجموع: األوروبي االتحاد 2

   

   ( 4429) صحيفة الغد

   7أ   اليوم التسويق عن يتوقفون الخضار مصدرو 1

   1ب  "الدولي النقد" شروط يلبي االردن على جمركية رسوما% 30 فرض: العراقية السفيرة 2

   2ب  شخص مليون 2.5 يفوق االردن في العاملة القوى حجم" االحصاءات" 3

   2ب   بالمملكة االستثمارية للعملية الناظمة التشريعات لمراجعة اجراءات 4

   2ب   محافظات 3 في محلية لجمعيات منح دوالر مليون 1.3 5

   

   (3882) صحيفة الديار

   8 ماليين دينار حجم التداول في البورصة 5,2 1

   

The Jordan Times (12504)                                                                                                                        Page  
  

1 Fakhoury outlines Jordan reforms at global summit 1   

1 Hariri sells Arab Bank stake to Masri, others 2   

3 EU supports civil service agency to embrace merit-based approach 3   

3 GAM closes down dozens of outlets serving argileh 4   

4 UNDP signs grant deals with 34 community organisations 5   

5 PM inaugurates Jordan Research and Training Reactor 6   
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