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لصفحةا                                                                                                                                   (17684) صحيفة الرأي  

 1 اً يصلون إلى العقبةسائح 4250 1

 3 *جابر: أسعار األدوية غير مبررة.. واألمن الصحي أولوية الدولة 2

 3 ت الماضيةصنف دوائي خالل السنوا 3200تخفيض أسعار  3

 24 إلغاء وزارة االستثمار!/ عصام قضماني 4

 26 بالمئة انخفاض أسعار الدواجن مقارنة باأليام األولى من رمضان 10 6

 27 في الربع األول %5الدخل السياحي ينمو  7

 27 بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء لتحفيز السوق العقارية 8

 27 التجارة عبر مواقع التواصل االجتماعي تتوسع والضوابط غائبة 9

 48 ميناء الحاويات ينفذ مشروع تحسين اإلنارة 10

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18607) صحيفة الدستور

 1 نتائج دراسة أسعار االدوية بعد العيد 1

 1 الحكومة تكثف رقابتها على االسواق 2

 1  مليون دينار " 45تسجيل استثمارات جديدة في مراقبة الشركات" بـ  3

 17  مخالفة خالل األسبوع األول من رمضان 122" الصناعه والتجارة" تحرر  4

 17 بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتحفيز السوق العقاري 5

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (4207) صحيفة السبيل

 3 انخفاض أسعار البنزين األسبوع الثاني من أيار 1

 3 طاقة النواب تبحث تحديات شركة العطارات للصخر الزيتي 2

 3 "المستهلك" تدعو للتعاون مع الجهات الرقابية 3

 4 المشتريات الحكومية توحيد اللوازم العامة مع الشراء الموحد 4

 4 مليون دينار شهرياً  16.6إيرادات ضريبة الدخل زادت  5

 

 (5025) صحيفة األنباط

 3 مخالفة باألسبوع األول من رمضان 95آالف لتر عصائر وتسجيل  8األمانة: إتالف  1

 

 ( 5301) صحيفة الغد

 3ب   مليار دينار حجم التبادل التجاري بين األردن والصين 2.1 1

 7أ  %4مصادر: الحكومة رفضت طلبا لـ "الغذاء والدواء" بإزالة الضريبة عن األدوية بنسبة  2

 1ب   تحسن المؤشرات االقتصادية حتى نهاية آذار عزز ثقة المستثمرين ببيئة األعمالخبراء:  3

 1ب   شركات نقل سياحي جديدة منذ بداية العام 5وزير النقل: ترخيص  4

 2ب   اص وزيادة الودائع لدى البنوك المرخصة بالدينارارتفاع نمو تسهيالت القطاع الخ 5

 3ب   نسبة التمويل الدولي لخطة االستجابة األردنية لألزمة السورية %1أقل من  6

 3ب  الشراء الموحد" في دائرة واحدةدمج "اللوازم العامة" و" 7

 

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10483740/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/4250-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10483804/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-3200-%D8%B5%D9%86%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://alrai.com/article/10483866/كتاب/الغاء-وزارة-الاستثمار!
http://alrai.com/article/10483851/إقتصاد/10بالمئة-انخفاض-أسعار-الدواجن-مقارنة-بالأيام-الأولى-من-رمضان
http://alrai.com/article/10483850/إقتصاد/الدخل-السياحي-ينمو-5-في-الربع-الأول
http://alrai.com/article/10483759/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://alrai.com/article/10483883/إقتصاد/التجارة-عبر-مواقع-التواصل-الاجتماعي-تتوسع-والضوابط-غائبة
http://alrai.com/article/10483855/إقتصاد/ميناء-الحاويات-ينفذ-مشروع-تحسين-الانارة
http://www.addustour.com/
https://www.addustour.com/
https://www.addustour.com/
https://www.addustour.com/articles/1075777-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A8%D9%80-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://www.addustour.com/articles/1075776-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-122-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.addustour.com/articles/1075775-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/


The Jordan Times 

(13241)                                                                                                                                                                         Page 

2 King calls for encouraging youth’s political involvement 1 

2 New Petra Museum opportunity for tourists to read, feel and experience ancient city 2 

2 GAM shuts down 12 shops in Ramadan for health violations 3 

3 ‘Kingdom will start generating power from oil shale next year’ 4 

3 Justice Ministry wires JD53m through IBAN e-services to winners of financial court cases 5 
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