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 الصفحة                                                                                                                                  (05361)  صحيفة الرأي

 1 جاللته والرئيس األرمني يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين 1

 8 غيّب البسطات ولم يجلب المتسوقين,,, الجديد " الجمعة"سوق  2

 9 القطامين يكرم مؤسسات أنشأت حضانات ألطفال الموظفات 3

 11 مؤتمر التحوالت يناقش أوراق عمل ألبعاد سياسية واقتصادية 4

 11 4306األردن يتراجع درجة واحدة في مؤشر سهولة أنشطة األعمال  5

 11 "الميناء"انخفاض المخزون االستراتيجي من المواد الغذائية إثر إضراب  6

 11 مليون يورو 43بنك اإلعمار األلماني يدعم قطاع المياه بـ 1

 11 "جابر"استمرار نشاط حركتي التصدير واالستيراد عبر  8

 19 4302من مبيعات األجهزة اإللكترونية عام % 03مبيعات الكمبيوترات اللوحية تمثل : دراسة 9

 32 مواجهة التهرب الضريبيدولة على التعاون في  60اتفاق  11

 

 (05916) صحيفة الدستور

 - قريبا 4306مشروع قانون الموازنة  0

 - الكباريتي يدعو الحكومة إلشراك القطاع الخاص بجهود ترويج فرص االستثمار 4

 - مليون دينار 64مشـروعا بـ 005صندوق تنمية المحافظات يمول  0

 - البراري يؤكد ممارسة الديوان ألعماله الرقابية للحفاظ على المال العام 2

 - في توطين االستثمار« المحاسبين القانونيين»الحلواني يثمن دور  6

 

 (6151) صحيفة العرب اليوم

 3 بسبب اللجوء% 04ارتفاع الطلب على المياه إلى : وزير المياه 1

 14 توقيع اتفاقيات التمويل لمشروع الصخر الزيتي 2

 14 "النووي األردني"الطاقة الذرية توقع اتفاقية لدراسة االثر البيئي لموقع  3

 14 االردن أكبر مصدر لألدوية في العالم العربي: أكسفورد بزنس غروب 4

 15 أشهر 9مليون دينار مجوع رؤوس أموال الشركات الفردية خالل  66,5 5

 

 (0551)  صحيفة الغد

 5أ  الملك يدشن مشروع توليد الكهرباء الخاص الرابع للشراكة بين القطاعين العام والخاص 0

 1أ  لدفع عجلة النمو االقتصادي ويحافظ على الطبقة الوسطى المتآكلةالتشغيل محرك اساسي : خبراء 4

 1أ  خبراء يدعون لمعالجة شح المياه ويحذرون من االثار السلبية الرتفاع كلفة الطاقة 0

 0ب  االقتصاد االوطني ماض في المسار الصحيح: فريز 2

 0ب  أشهر 9في % 44ترتفع " االسواق الحرة"مبيعات  6

 1ب  التجارة العالمية"ترعى أسبوع " العقبة" 5

 1ب  مشروع تتبع المبركبات الحكومية في مرحلة التقييم: شبيب 5
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1 Slumping oil prices save Jordan millions, but not for long  1 

3 Aqaba development is about people-commissioner 2 

10 ASEZA, ADC promote Aqaba at trade development activity in Dubai  3 

10 Karak gets largest portion of financing from Governorate Development Fund  4 
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