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 الصفحة                                                                                                                                   (17056) صحيفة الرأي

 6 مطالبات بالعودة عن قرار وقف استقدام العمالة "الزراعية" الوافدة 1

 32 هبوط النفقات الرأسمالية/ د. فهد الفانك 2

 33  مليار دينار 8.8ت "صندوق استثمار الضمان" الى ارتفاع موجودا 3

 33 قصابون: أسعار "الروماني" ترتفع وتقارب بـ "البلدي 4

 33 وزير النقل: ال إغالق لمؤسسة حديد العقبة 5

 % ملكية األجانب في رؤوس أموال البنوك األردنية50 6
33 

 33 ماليين دينار تداوالت األردنيين ببورصة أبوظبي ٥٠٧ 7

 33 "هيئة النقل البري" يؤكد أهمية تخصيص شركات النقل بالتطبيقات الذكية 8

 64 مليون دينار قروض البنك الوطني لتمويل مشاريع صغير ة بالمفرق في عشر سنوات ١٥ 9

 64 مستثمرون يمتدحون اختصار اجراءات الموافقات على انشطتهم االقتصادية 10

 
 (17980) صحيفة الدستور

 1 إرادة ملكية بفض الدورة االستثنائية لمجلس االمة 1

 21  " تجارة االردن" تحث القطاع التجاري للمشاركة بانتخابات البلديات والالمركزية 2

 21 *إطالق المجلس االستشاري للمبادرة الوطنية االلف ريادي 3

 21 إنجاز: صعوبة الحصول على التمويل أهم التحديات امام الرياديين 4

 22  اجتماعات اللجنة االردنية السودانية محطة مهمة في مسيرة العالقات 5

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (3715) صحيفة السبيل

 طن خضار وفواكه وردت السوق المركزي أمس 2700 1
4 

 6 "صناعة عمان" تدعو إلى حماية قطاع األثاث من اإلغراق 2

 6 االستثمارات القطرية تتقدم في سوق عمان إلى المرتبة األولى والسعودية تتراجع 3

 6 % 42.7انخفاض التداول األسبوع في بورصة عمان  4

 

 (4397) صحيفة األنباط

 10 عبد الخالق: االستثمار التكنولوجي عزز مفاهيم العمل التطوعي لدينا 1

 ألف دينار رسوم إصدار رخصة التوثيق اإللكتروني 15 2
13 

 بالمائة الشهر الماضي 8ارتفاع صادرات غرفة صناعة الزرقاء  3
14 

 

 ( 4673) صحيفة الغد

 1ب   أشهر 7ألف سائح خليجي يزورون األردن في  320 1

 2ب   ليالي البجر الميت الى نهاية تشرين األولتأجيل مهرجان  2

 2ب   منتجي األثاث تتحفظ على بطاقة بيان السجاد 3

 

 (4089) صحيفة الديار

 3 ثالثة ماليين دينار لتحسين الخدمات الصحية بمأدبا 1
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1 Jordan 9th safest country worldwide, 2nd among Arab states  1 

2 ‘Receiving funds is main challenge for entrepreneurs’  2 
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