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 3/6102/ 62الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (02610)  صحيفة الرأي

 6 تراجع السياحة الوافدة إلى البتراء 0

 3 اعتماد الباص السريع بين عمان والزرقاء: مجلس الوزراء 6

 4 الزعبي يبحث تصدير المحاصيل الزراعية إلى العراق 3

 2 خطوات لالرتقاء بالخدمات وخلق بيئة استثمارية: بلتاجي 4

 2 نولي النفايات اإللكترونية اهتماماً للحد من آثارها: الشخشير 2

 63 األردن يبحث الحصول على قرض جديد من البنك الدولي: فاخوري 2

 63 يالنمو االقتصاد  الصكوك اإلسالمية أداة لدفع عجلة: الحوراني 7

 64 "الميتبورتو البحر "يوقعان اتفاقية مباشرة تنفيذ مشروع " حبش"و " عامر جروب" 8

 62 لضبط عمل المستثمرين والمطورين الخارجيين" اإلسكان"إقرار مشروع قانون لتنظيم : هلسة 9

 44 التنمية والتشغيل بجائزة سيتي بنك ألصحاب المشاريع الصغيرةمستفيدين من صندوق  2فوز  01

 

 (07068) صحيفة الدستور

 3  عام السياحة في عمان" 6102: " امين عمان  0

 0 حملة على مواقف األجرة غير المرخصة 6

 07  بمجال التجارة اإللكترونية 92االردن يحتل المرتبة  3

 08 "انتاج" الحوامدة رئيسا لجمعية  4

 08  مستوردات المملكة من االثاث تتغول على الصناعة الوطنية" : تجارة االردن"  2

 

 (2028) صحيفة العرب اليوم

 04 األردن مستمر في مشروعات استخراج النفط من الصخر الزيتي 0

 04 تـــطرح أســعارا مخفـــضة لجــذب السـياح إلــى األردن" الملكيــة" 6

 02 6104مليار دينار بنهاية  6102الدين العام يسجل  3

 02 شويكة تؤكد حرص وزارة االتصاالت على دعم محطات المعرفة 4

 

 (3861)  صحيفة الغد

 3ب  تطالب الحكومة بشمول القضايا المنظورة في المحاكم باإلعفاءات" تجارة عمان" 0

 7أ  لجنة لدراسة االرتدادات ومعالجة الوضع القائم لخدمة المصلحة العامة" االمانة" 6

 9أ  األزمة العراقية تكدس المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء: تجار 3

 0ب  %62احتياطي المملكة من الذهب يرتفع  4

 0ب  "الكهرباء الوطنية"مليون دينار مع  621يوقع اتفاقية قرض بـ " االسكان" 2

 3ب  من النفقات الجارية% 81حجم الرواتب يستهلك : العناني 2

 3ب  6102اصدار دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية  7
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3 Fakhoury discusses partnership framework with World Bank 1 

2 80% of public expenditure goes to salaries-senator 2 

3 Imported furniture bad for local business 3 

3 Gov’t working to ensure Iraq marke is open to local produce-Zu’bi 4 

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/705571.html
http://www.alrai.com/article/705571.html
http://www.alrai.com/article/705475.html
http://www.alrai.com/article/705531.html
http://www.alrai.com/article/705531.html
http://www.alrai.com/article/705585.html
http://www.alrai.com/article/705593.html
http://www.alrai.com/article/705564.html
http://www.alrai.com/article/705575.html
http://www.alrai.com/article/705538.html
http://www.alrai.com/article/705521.html
http://www.alrai.com/article/705513.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/3/48/3local.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/48/80009116_1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/48/80009116_1.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/48/17part2.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/48/18bus.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/3/48/18bus.pdf
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/
http://alarabalyawm.net/?p=426044
http://alarabalyawm.net/?p=426044
http://alarabalyawm.net/?p=426048
http://alarabalyawm.net/?p=426063
http://alarabalyawm.net/?p=426040
http://alarabalyawm.net/?p=426040
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/

