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 صحيفة الرأي )17290(                                                                                                                                   الصفحة  

 1 المعايطة لـ"العمال": ال تعديالت على قانون الضمان 1  

 2 ألف مشترك استفادوا من بدل التعطل عن العمل 54"الضمان":  2  

 3 *الغزاوي: نسعى إلى تصدير الخبرات األردنية قطاع المقاوالت 3  

 26 خطة التحفيز بعد المراجعة/ عصام قضماني 4  

 27  نسبة التخليص على " الهايبرد" تصل إلى الصفر آذار الماضي 5  

 27 الضريبة تدعو لتقديم إقرار الدخل قبل نهاية نيسان الحالي 6  

 27 دراسة: عوامل اقتصادية واجتماعية تؤثر بامتالك األردنيين للمركبات 7  

 28 *عمل جديد مع البنك لتمويل األولويات التنموية الوطنيةاألردن يدعو لتطوير برنامج  8  

 29 ادي بين األردن والعراقكابيتال بنك ينظم لقاًء حوارياً لـتأكيد أهمية التكامل االقتص 9  

 29  دراسة لصناعة الزرقاء حول اآلثار المترتبة على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا 10  

 52 *البريد والجمارك يبحثان إدخال نظام االفصاح اإللكتروني المسبق 11  

 52 *صناعة عمان: اشتراط المكون المحلي بمشاريع الطاقة يدعم الصناعة المحلية 12  

 52 رخصة لممارسة أنشطة الطاقة المتجددة ١٨٩الطاقة والمعادن تمنح  13  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الراي  

 (18214) صحيفة الدستور

 1 شحادة : التنمية االقتصادية في مقدمة أولويات الملك 1

 1 مليار دينار ميزانيه البنك المركزي حتى نهاية شباط 13.01 2

 1  مليون دينار فائض نقدي حولتها " تنظيم االتصاالت" للخزينة 25 3

 21 %3العناني: النمو االقتصادي في البالد العربية ال يتجاوز  4

 22  شاحنة يوميا بكل اتجاه 85الى  80المصري: حركة النقل الحالية بين االر دن والعراق ال تتجاوز  5

 

 (6391) صحيفة السبيل  

 3 رخصة لممارسة أنشطة الطاقة المتجددة 189منح  1  

 5 مار"الزراعة" تباشر بهيكلة الوزارة واستحداث مديريات جديدة للمرأة واالستث 2  

 6 "رجال األعمال" يأملون من القمة العربية في السعودية معالجة معيقات التبادل التجاري 3  

   

 (4631) صحيفة األنباط  

 13 الرئيس التنفيذي لهيئة قطاع االتصاالت يؤكد لـ "األنباط" رفض طلب لتسعير التطبيقات 2  

   

 ( 4907) صحيفة الغد  

 5أ   طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 3040 1  

 1ب  % نسب إشغال الفنادق في البترا100 2  

 2ب   العراقية واالردنية بأرقامها وحموالتها وسائقيها في القريب العاجلدخول الشاحنات  3  

 2ب   مليار دوالر 18ألف رجل أعمال عراقي في المملكة بحجم استثمار  30 4  

 4ب   بسطات الشوارع.. قواعد غير مكتوبة لإلدارة ولحسابات الجدوى االقتصادية/ قراءات تنموية  5  

 4ب   "العربي لإلنماء االقتصادي" يعقد اجتماعه السنوي في البحر الميت 6  

 4ب   "إنتاج" تقيم أضخم مؤتمر ومعرض للتوظيف شمال المملكة 7  
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  1 Jordan, Iraq plan further transport cooperation 1 

  2 189 licences issued for renewable-energy activities — EMRC chief 2 

  3 Fakhoury heads Jordan’s delegation to IDB governors’ meeting 3 
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  3 Shehadeh inaugurates 16th Arab Business Community Forum 5 
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