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   الصفحة                                                                                                                                  (16801)  صحيفة الرأي

   4 "المياه" تنهي تأهيل ائتالف الشركات لتنفيذ "ناقل البحرين" 1

   25  شكات سورية تقدمت لالستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ االوروبي 6"صناعة عمان":  2

   27 الوزني: التامين االلزامي تحد كبير امام الشركات وندعو الى تحريره 3

   27  دعوة عربية النشاء تكتالت مصرفية 4

   28 % من المطاعم قامت بتعديل قوائمها السعرية90عواد:  5

   25 "موديز": االردن قادر على تثبيت مستوى الدين العام 6

   28 سائقو النقل العام والمصدرون والمستوردون ينظمون وقفة احتجاجية عند مدخل معبر الكرامة 7

   48 ةالحنيطي يدعو لالستفادة من المنجز العالمي لتطوير الطاقة المتجدد 8

   

   (17726) صحيفة الدستور

   1  مليار دينار 8.9بقيمة  2017مجلس الوزراء يقر مشروع موازنه  1

   1  " المستهلك" : المطاعم الشعبية ما زالت خارج دائرة الرقابة وفوضى في االسعار 2

   1  طاع االسكانمطالب بتمديد حزمة اإلعفاءات لق 3

   22 %10نسبة مستخدمي الخدمات الحكومية االلكترونية ال تتجاوز  4

   25  الحصول على االئتمان والتمويل أحد أهم العوائق أمام نمو االقتصاد وسير األعمال في االردن 5

   

   (3497) صحيفة السبيل

   4 دينار 300 لـ لألجور االدنى الحد برفع الحكومة تطالب العمال نقابات 1

   6 االخيرة سنوات الخمس خالل السياحي الدخل في   االعلى 2014: احصاءات 2

   7 الواعدة االفريقية االسواق على االنفتاح الى نسعى: الور 3

   

   (4141) صحيفة األنباط

   5 الزامي الخارج في األردنيين والسياح المسافرين على التأمين: حمدان 1

   13 بمظلتها لشمولهم" الخدمات شراء موظفي" ببيانات لتزويدها تدعو الضمان 2

   

   ( 4419) صحيفة الغد

   1ب   الوطنية الصادرات لضمان دينار مليون 25 تخصيص تدرس الحكومة 1

   2ب   ورومانيا  األردن بين االقتصادية العالقات تعزيز تبحث" جيبا" 2

   2ب   الرسوم فرض بخصوص بالدها حكومة رد تنتظر العراقية السفارة 3

   2ب   واألجانب العرب التجاريين للملحقين الثاني ملتقاها تعقد" األردن صناعة" 4

   3ب  2017 األعمال سير لتقرير السنوي التحليل يصدر" االستراتيجيات منتدى" 5

   3ب  %14 األغوار في بالخضراوات المزروعة المساحة انخفاض 6

   

   (3873) صحيفة الديار

   8 لكينيا الملك زيارة نتائج من اإلستفادة اتعظيم تعمل الحكومة: الصناعة وزير 1

   8  البورصة في التداول حجم دينار ماليين 6,6 2

   8 الوطنية والكهرباء الكوابل لصناعة الوطنية بين اتفاقية توقيع 3
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1 2017 state budget expected to see narrower deficit 1   

1 Jordan, Egypt set to boost cooperation 2   

1 GAM red tape ‘behind Jordan’s low ranking on Doing Business’ 3   

2 Authorities examining crop damage after five-day frost spell 4   

3 PM says JRTVC a ‘pioneering national institution’ 5   

3 Jordanian women excelling in science, technology invited to apply to US exchange 

programme 

6 
  

4 ‘Hummus, foul and falafel joints failing to comply with new pricing list’ 7   
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