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 الصفحة                                                                                                                                  (26461)  صحيفة الرأي

 62 فرصة عمل حقيقية وفرناها في بداية مشوارنا 2111التدريب من أجل التشغيل، / اعالن  2

 4 االقتصاد الركن األساس في اإلصالح الشامل: العين الرفاعي  3

 2 رئبس الوزراء يعرض للنواب سياسة الحكومة االقتصادية  2

 8 الحكومة المستمر لتشجيع السياحةالفايز يؤكد دعم   4

 8 دراسة مواجهة تحديات السياحة العالجية  2

 8 لجنة نيابية تبحث معيقات وكالء السياحة والسفر  6

 64 المساعدات الخارجية منح أم قروض؟ بقلم فهد الفانك  1

 62 المباشرة بوضع مسودة تشريع خاص بالصندوق االستثمار: الفاخوري   8

 62  لن يتأثر عند بدء شركات التسويق استيراد المشتقات النفطية مباشرة« المصفاة»ربح : العالوين  9

 62 اللجنة االردنية العمانية المشتركة لبحث تعزيز التعاونبدء اجتماعات   21

 62 ألف دينار لمن يتاجر بالمواد المدعومة 21غرامة تصل إلى   22

 (21292) صحيفة الدستور

 8  يرجئ مناقشة السياسة االقتصادية للحكومة الى االحد" النواب"  2

 26  "المعدل لقانون الصناعة والتجارة" تقر " االقتصاد النيابية"  3

 26 تقييد دخول الليبيين واليمنيين سيؤدي لتراجع أعداد المرضى القادمين: الحموري 2

 62  الشهر المقبل% 8-2توقع تخفيض أسعر المحروقات بنسبة  4

 66  بدء اجتماعات اللجنه االردنية العمانية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي 2

 66  اللجنة االردنية المصرية المشتركة للنقل البري تعقد اولى اجتماعاتها 6

 66  بدء االجتماع الرابع لكبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بجمارك دول اتفاقية أغادير 1

 (4182)  صحيفة الغد

 9أ  ويتهم الحكومة بالفشل بإدارة الملف االقتصادي" ضريبة الدخل"ملتقى شعبي يرفض تعديالت 2

 2ب  %2ودائع البنوك بالعمالت االجنبية ترتفع  3

 2ب  تحليل اقتصادي/ تنظيم قطاع المركبات في األردن 2

 3ب  %7ارتفاع قروض البنوك لقطاع اإلنشاءات  4

 2ب  "إرادة"مشروع عبر برنامج  066اتفاقية إلنشاء وتطوير  2
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1 ‘565.000 Jordanians borrowed from banks last year 1 

2 Union for Mediterranean granted observer status at UN    2 

2 Jordan economy remains resilient amidst regional turmoil- Rifai 3 

2 ‘Issuance of smart IDs to start in May 2016’ 4 

2 Farmers planning sit-in over losses incurred during frost spell 5 

3 2-8% drop expected in fuel prices –gov’t source 6 

3 Report calls for supporting tech start-ups to address sector challenges 7 

3 Gov’t supports tourism sector - Minister 8 
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