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 الصفحة                                                                                                                                   (17152) صحيفة الرأي

 22 ارتفاع ملموس في تكاليف المعيشة/د. فهد الفانك 1

 22 بسرعة عن الموازنة/ عصام قضماني 2

 23 الخرابشة: تحديد سعر الكهرباء من الصخر الزيتي يخضع لخصوصية اإلنتاج 3

 23 الداوود: نتائج سلبية لقرار عدم السماح بنقل ملكية الرؤوس القاطرة 4

 23 *ة هدف استراتيجي على الخريطة التجارية اإلقليميةمجاهد: تسهيل النقل والتجار 5

 23 شحادة: إجراءات بالتراخيص والموافقات لتسهيل بيئة األعمال 6

 23 3المدن الصناعية تعرض فرصها االستثمارية في مؤتمر طريق الحرير 7

 23 صفر" يحتج على النقل بالتطبيقات الذكية ومواطنون يشيدون بخدمات الشركات"التاكسي األ 8

 24 شكاوى من تعطل االستثمار لعدم وجود غرفة للصناعة بالمفرق 9

 44 وفد تجاري كوري يعقد اجتماعات بالمملكة 10

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي
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 1  دوله في تشجيع االستثمار 15االردن أصبح متقدما على  1

 1  ال رفع للضرائب على مدخالت االنتاج الزراعي 2

 1  مليون سهم من رأسمال الملكية االردنية لصالح الحكومة 100تخصيص  3

 22  مذكرة تفاهم لترويج الفرص االستثمارية المتاحة بين االردن وفلسطين 4

 22  وزير التخطيط: استحداث نافذه اقراضية جديدة بشروط تمويلية ميسرة للمواطنين للعام المقبل 5
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 4 رفع أسعار الكهرباء على األبواب عبر تسعيرة شهرية 1

 4 ديناران شهريا لدعم "المواطن" بعد رفع أسعار الخبز والسلع الغذائية 2

 

 (4493) صحيفة األنباط

 14 وزير الطاقة يفتتح مشروع توليد كهرباء من الخاليا الشمسية في بريك 1

 16 ورشة عمل حول تحقيق االندماج االقتصادي بين دول اتفاقية أغادير 2

 16 الذهب يتراجع مع صعود الدوالر لكنه يظل قرب أعلى مستوى في شهر 3

 

 ( 4769) صحيفة الغد

 1ب  مليارات دينار 9نفقات الحكومة بـ "الموازنة المركزية" تتجاوز  1

 2ب   حرتوقة: األردن بوابة لمشاريع إعادة اإلعمار بالمنطقة 2

 2ب   في المملكة خبراء يدعون لتنويع مصادر الطاقة 3

 2ب  "إثمار" تستعد لطرح أداة تمويلية جديدة 4

 2ب   الساكت: الصناعة الوطنية تضاهي بجودتها منتجات عالمية 5
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2 Ceremony honours local entrepreneurs 1 

3 Truck owners protest against new phosphate transportation system  2 

3 Jordan, Palestine sign memo to reinforce economic ties  3 

10 Korean trade delegation, Jordanian counterparts discuss cooperation 4 
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