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 الصفحة                                                                                                                                  (02571)  صحيفة الرأي

 62 أردنياً لدخول سوق العمل 051مذكرة تفاهم لتدريب  0

 1 مجلس الوزراء يوافق على أنظمة معدلة ويعفي بيض المائدة من المبيعات 6

 64 فهد الفانك/ نحو موازنة بدون عجز  1

 64 عصام قضماني/ خفض الضرائب هو الحل  4

 65 مليار حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها العام الماضي 6.7 5

 65 وزير التخطيط يحث الصناديق العربية االلتزام بتعهداتها المالية للمملكة 2

 65 األردن رابع أقل كلفة الستقبال األموال من الواليات المتحدة 7

 48 القطاع الصناعي داعم أساسي لمسيرة االقتصاد الوطني: علي 8

 48 رتب كلفاً جديدة 4االنتقال للساحة : تجار ألبسة 9

 48 بين التهرب الضريبي وتبييض األموال" األفشور"شركات  01

 

 (07498) صحيفة الدستور

 60  مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج وتشغيل االردنيين 0

 0  اتصاالت مستمرة مع العراق لفتح الحدود" : الدستور" وزير النقل لـ  6

 2 الف دينار على مكاتب السياحة اقتراح وليست قرارا 51كفاله الـ : الفايز  1

 60 مجلس الوزراء يمنح قطاع تكنولوجيا المعلومات حوافز واعفاءات ضريبية 4

 60 االزدواج الضريبي االردن واالمارات توقعان اتفاقية منع وتجنب 5

 

 (4090)  صحيفة الغد

 1ب   أردنيا لدخول سوق العمل 051يعتزمان تدريب " نجمة"و" تجارة عمان" 0

 0ب   منطقة تنموية جديدة في المفرق يديرها القطاع الخاص 6

 0ب  في الربع االول% 8قيمة الشيكات المرتجعة تنخفض  1

 6ب  البريديالتجارة االلكترونية تفتح فرصا جديدة لنمو القطاع : الجبور 4

 1ب   ارتفاع التداول العقاري في الربع االول بنسبة طفيفة 5

 

The Jordan Times (12301)                                                                                                                        Page  

3 Fakhoury urges joint action by Arab funds to support Jordan’s development priorities 1 

3 Eggs exempted from sales tax 2 

3 Gov’t allows generating green power ‘independently’  3 

4 ‘Integrated water, energy planning core element to sustainable development’ 4 
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