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 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17208)  

  

مشاركة عزاء/ رئيس غرفة تجارة عمان وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والمدير العام وموظفو الغرفة  1

يشاطرون آل الشمالي الكرام أحزانهم بوفاة المغفور له بإذن هللا الحاج محمود علي الشمالي والد عطوفة السيد يوسف 

 *الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين

43 

 4 مجلس األعيان يقر "الموازنة العامة" وموازنة الوحدات الحكومية 2  

 11 هلسة: صرف مستحقات المقاولين بعد إقرار الموازنة 3  

 25 2022فاخوري: نأمل بمضاعفة نمو الناتج المحلي اإلجمالي بحلول  4  

 25 ارتفاع معدل التضخم لشهر كانون أول الماضي 3.2% 5  

 25 ألف شقة مبيعة مستفيدة من قرار اإلعفاء لكانون األول الماضي 2.3 6  

 26 الخصاونة يؤكد أهمية تفعيل االتفاقيات الموقعة لتعزيز التبادل التجاري 7  

 48  الفاخوري: خريطة تفصيلية لتدخالت الجهات المانحة لدعم الالمركزية والتنمية المحلية 8  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18133) صحيفة الدستور

 1  الحكومة تقر آلية الدعم النقدي للمواطنين وتدعو للتسجيل 1

 1  الطراونة: رقابة مشددة على المخابز لرصد المخالف منها 2

 23 انشاء صندوق حماية المستثمرين في االوراق المالية يخضع إلشراف ورقابة الهيئة 3
 

 (3846) صحيفة السبيل  

 5 إلى مدعي عام الفساد إحالة ملفات صندوق استثمار الضمان االجتماعي 1  

   

 (4549) صحيفة األنباط  

 15 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2441 1  

   

 ( 4825) صحيفة الغد  

 7أ   ممثلون للقطاع الزراعي: التحدي أمام الزراعة األردنية اليوم فتح أسواق التصدير 1  

 1ب  ألف الجئ سوري في األردن لديهم تصاريح عمل 50البنك الدولي:  2  

 2ب   "النقد الدولي" فواتير االجور باألردن مرتفعة 3  

   

  
The Jordan Times 

(12837)                                                                                                                        Page  

  1 Government announces economic measures, cash subsidy mechanism 1 

  1 Jordan keen on better ties with UAE — Crown Prince 2 

  2 'UNRWA in imminent cash crisis'  3 

  2 Jordan, China sign bilateral air services agreement 4 

  2 Decentralisation essential requirement for reform, development — Fakhoury 5 

  2 Planning minister calls on revision of rules of origin agreement 6 

  3 Industry minister announces crackdown on bakeries violating regulations 7 

  4 IMF official visits Experts Society of Income and Sales Tax 8 
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