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صحيفة 

 الصفحة                                                                                                                                  (16692)  الرأي
  

   28  ملحس: ماضون بسياسة ضبط النفقات 1

   29  اعالن/ غرفة تجارة عمان توقع اتفاقية تأمين صحي 2

   3  الملقي: أموال لمشاريع ستنفق في مكانها الصحيح ووفق األولويات 3

   26  الحكومة و"الصندوق" واالصالح االقتصادي 4

   27  نعدل نمو تجارة التجزئة في االردن 2.6% 5

   27  مليار دوالر حواالت المغتربين العام الماضي 3.7 6

   27  ألف دينار تداول سوق األوراق المالية غير المدرجة بالبورصة في أولى جلساته 65.4 7

   27  "المالية" تشرك القطاع الخاص في مشروع انشاء وحدات معالجة النفايات الصناعية والطبية 8

   28  نقابة تجار االلبسة واألقمشة واألحذية تنفذ أولى اعتصاماتها.. األربعاء 9

   52 2017تقرير: النفط يستعيد توازنه في  10

   

   (17617) صحيفة الدستور

   1  وزير المالية يتوقع توسيع القاعدة الضريبية لألفراد 1

   22  اعالن / تجارة عمان توقيع اتفاقية تأمين صحي 2

   1 االف فرصة عمل 10فرعا إنتاجيا في المرحلتين الثانية والثالثة توفر  31الغزاوي :  3

   21  أشهر 7خالل  %6تراجع اداء قطاع االسكان االردني  4

   21  " نقابة االلبسة" تعتصم األربعاء احتجاجا على رفع الجمارك 5

   22 خبير اقتصادي : السوق الفلسطينية تستطيع تعويض االردن عن اسواقه التقليدية المفقودة 6

   22  السفيرة العراقية : إعادة فتح معبر " الطريبيل" مرهون بتحسن األوضاع األمنية 7

   

   (4310) صحيفة الغد

   1ب   ملحس: الحكومة ماضية بسياسة ضبط النفقات 1

   4ب  اعالن/ "تجارة عمان" توقع اتفاقية تأمين صحي 2

   1ب  2017مصدر: الحكومة تدرس سيناريوهات رفع الكهرباء بداية  3

   1ب  %35مشتريات األردنيين من الذهب تتراجع  4

   1ب   الطاقة توقع اليوم اتفاقية لتزويد الصناعات المحلية بالغاز الطبيعي 5

   2ب   الذكية" بتوفير تطبيقات تفيد المواطن  خبراء يدعون لرفع منسوب الذكاء في "البطاقة 6

   2ب   لجان 7يدرس المشاكل والحلول االقتصادية من خالل "السياسات االقتصادية"  7

   4ب   أعوام 5في  %52الدخل السياحي يرتفع  8

   

The Jordan Times 

(12402)                                                                                                                        Page  

  

1 Tax law under review to ‘expand individual taxpayers base’ — minister 1   

2 Drought, lack of markets hinder camel industry — ministry 2   

3 ‘Amman tourist eateries see revenue spike, but sector suffers outside capital’ 3   
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