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 22/22/2122الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (21411)  صحيفة الرأي

 3  بلده في االجراءات اتمام قبل عامال ندخل لن": العمل" 2

 3  الحضانة دور النشاء حوافز الخاص قطاع بمنح توصيات 2

 6  التمويل على القدرة يقوي الزراعي االقراض سلفة رفع: الحياري 3

 92  المالية االوراق هيئة قانون في النظر تعيد" النيابية واالستثمار االقتصاد: "الخوالدة 4

 33  الحالي العام الطاقة قطاع في دينار ملياري قيمتها حقيقية عقودا وقعنا: الوزراء رئيس 2

 33  الوطني المدفوعات بنظام المشمولة الجهات مظلة توسيع على" المركزي" حرص يؤكد فريز 1

 33 2128-2121 لالعوام االردنية الحكومة برنامج ضمن خدمات 8: علي 7

 33  العربية الجهود في والتكامل التنسيق سرعة تتطلب والفقر البطالة تداعيات: حمور أبو 8

 33  دقيق غير" النيابية الطاقة" من المقدم والطرح المحروقات تسعير في واضحة آلية نتبع: سيف 9

 39  باإلصالحات االلتزام واستمرارية المنعة استدامة وسط االردن في استثنائية حالة النمو تباطؤ: الدولي البنك 21

 39  دعما يحتاج والقطاع.. االثاث من المملكة مستوردات دينار مليون 11: الهياجنة 22

 39  بالقطاع االستثمارية الفرص لدعم الوزارة استعداد يؤكد النقل وزير 22

 39  ملحا بات المعدنية الثروة لقطاع وطنية استراتيجية اعداد: المعابرة 23

 66  العام بداية منذ المحلي السوق دخلت هايبرد مركبة ألف 21: رمان 24

 

 (27392) صحيفة الدستور

 3  العام الحالي% 5.2البنك الدولي يتوقع نمو االقتصاد االردني  2

 3  سي سي ينتظر التعديل 0333رسوم المركبات فوق الـ : "إدارة الترخيص 2

 3  تطالب إعادة النظر بآلية تسعير المحروقات" الطاقة النيابية"  3

 3 الحكومة مستعدة لمزيد من االجراءات دعما للسياحة: النسور  4

 93  اجتماعات اللجنة االردنية العمانية المشتركة اليوم بعمان 2

 93  تثمن قرار تمديد العمل باإلعفاءات الحكومية" مستثمري االسكان"  1

 

 (4184)  صحيفة الغد

 3ب   غرفة تجارة عمان / اعالن ايدنا وحدة مصلحتنا وحدة 2

 2ب   توجه لفتح الحدود العراقية االردنية: حتاحت 2

 2ب   %4.1ايرادات الضريبة على السلع والخدمات تنخفض  3

 2ب   خبراء يدعون لتشكيل لجنة وطنية لرسوم خطط استراتيجية لقطاع الطاقة 4

 2ب   تطلق تطبيقات الهواتف الذكية المجانية" الصناعة" 2

 3ب   ألف دينار 433بـ " مراقبة الشركات"تدعم " الوكالة االمريكية" 1
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1 MPs, gov’t bickering over fuel pricing  1 

1 House dedicates Tuesday’s session to economic policies    2 

2 Trade ministry app enables consumers to file complaints via phone  3 
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2 Tourism losses this year reduced to 6 percent- JTB 4 

3 30.000 domestic helpers in Jordan are ‘irregular’ - study 5 

3 Shweikeh, former ICT ministers discuss sector development  6 

3 ‘services by three ministries can now be paid for online’ 7 

3 Engineers pension fund ‘second largest in Jordan’-syndicate 8 

4 Jordan –Omani committee meetings to open Tuesday 9 

 


