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   44 ندوة حوارية حول الحوكمة الرشيدة في القطاع الخاص 2

   11 فهد الفانك/ ماذا عن الفقر؟  1

   11 عصام قضماني! / خفض الدين وزيادة النمو  6

   16 األردن التاسع عربياً على مؤشر المخاطر بقطاع التأمين 4

   16 تتيح للمكلفين االستعالم عن الذمم المتحققة عليهم" المالية" 5

   16 تأجيل إضراب قطاع الشاحنات إلشعار آخر 6

   14 الالجئون السوريون أبرز أسباب ازدياد عمالة األطفال 7

   15 مستثمرون يحثون ممثلي القطاع الصناعي على تعظيم دورهم 8

   66 وزير العمل يدعو لتطوير نظام تدريب مهني يوائم احتياجات السوق 1

   

   (27564) صحيفة الدستور

   27  تعقد ندوة حوارية حول الحوكمة في القطاع الخاص" تجارة عمان"  2

   2  انخفاض ملموس على اسعار الخضار والفواكه محليا 1

   2  بدء العمل رسميا بتعديالت قانون الصناعة والتجارة االسبوع الحالي 6

   27  ثالثة اضعاف في رمضان" االستهالكية المدنية " ارتفاع االقبال على  4

   28  مشاريع صندوق االستثمار تقتضي حوافز وتسهيالت تراعي خصوصيتها: اقتصاديون  5

   

   (4157) صحيفة الغد

   1ب   الحوكمة الرشيدة في القطاع الخاص عامل رئيسي في التنمية: خبراء 2

   6أ   المضاءة ووسطها يستقبل ذوي الدخل المحدود بمحبةعمان تزدان بالنجوم واألهلة  1

   2ب  %25الحكومة تطالب المطاعم الشعبية بتخفيض أسعارها  6

   2ب   مليار دينار 6.6األجنبية ترتفع متجاوزة ودائع البنوك من العمالت  4

   2ب   "النقد الدولي"أين اإلصالح االقتصادي في برنامج : خبراء يتساءلون 5

   1ب   استقطب استثمارات بقيمة ملياري دوالرقطاع الطاقة المتجددة : جودة 6
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2 Water services for one refugee cost Jordan JD500 every year — minister  1   

3 Labour minister encourages vocational education to combat unemployment  2   

10 Industrial sector calls for coordination to bring about change  3   

10 Jordanian-Dutch private sectors urged to increase cooperation  4   
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