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 81/5/4182األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (85911)  صحيفة الرأي

 33 الملك جعل األردن أنموذجاً لإلصالح االقتصادي والسياسي في المنطقة: مراد 1

 1 المحروقات مطابقة للمواصفات: عالوين 2

 1 اتحاد المزارعين يطالب بفتح أسواق جديدة إلنقاذ الموسم 3

 31 أحمد ذيبان! / مكانك سر .. أزمة القطاع الزراعي  4

 32 فهد الفانك/ تحقيق أم تقييم؟ : التخاصية 5

 32 عصام قضماني" / الملكية األردنية"ما يجري في  6

 33 مصانع عن العمل في الربع األول 4ايقاف  7

 35 تطالب بتذليل التحديات التي تواجهها" المستثمرين الصناعية" 8

 36 عدلي قندح/ شرطية صندوق النقد الدولي  9

 64 رمان يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية على قطع السيارات الهجينة 11

 64 تدعو المواطنين إلى االستثمار في الطاقة البديلة" حماية المستثمر" 11

 

 (82141) صحيفة الدستور

 22 الملك عزز مكانة األردن على خارطة االستثمار العالمية: مراد 1

 6 ضـرورة حتمية للفرد والجماعة والدولةالتنمية االدارية : الروابدة 2

 21 ملتزمون بجعل القطاع الصناعي ميزة األردن التنافسية بالشراكة مع المجتمع: مجلس صناعة األردن 3

 21 توقعان اتفاقية خدمات تدقيق داخلي" القواسمي"و " المدن الصناعية" 4

 22 اكبة التطورات وممارسة أعمال التدقيقنسعى الى رفع مستوى وجودة العمل الرقابي لمو: البراري 5

 23 لتعزيز المجتمعات المتضررة جراء األزمة السورية" الفاو"خطة لـ  6

 

 (5947) صحيفة العرب اليوم

 14 اشهر 4مليار دوالر الدخل السياحي وحواالت المغتربين في  2,6 1

 14 "ترشيد الطاقة"اعفاءات جمركية وضريبية جديدة لمنتجات  2

 14 حلول مقترحة إلدارة شركة الملكية االردنية 3

 15 البنك الدولي يدعو لاللتزام بخطط اإلصالح المالي لضبط المديونية 4

 15 البدء بتنفيذ االتفاق االردني السعودي 5

 

 (9589)  صحيفة الغد

 2ب  الجهود الملكية تعزز موقع األردن على الخريطة العالمية: مراد 1

 1ب  دينار عن كل طن 1,5ترفع أتاوة استخدام الصخر الزيتي إلى  "اينيفيت" 2

 2ب  منتصف الشهر المقبل" السياحة العالجية"افتتاح مؤتمر  3

 8ب  في شهرين% 8مستوردات األردن من إسرائيل ترتفع  4

 8ب  صادرات صناعة عمان تكسر حاجز المليار دينار بالثلث األول 5
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3 Study proposes overhaul of state funds for political parties 1 
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