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لصفحةا                                                                                                                                   (17657) صحيفة الرأي  

 3 *أشهر 3"األمانة" تطلق مرحلة ثابتة لمشروع مركبات الطعام المتنقلة بعد  1

 7 مليار دينار رأس المال العامل في المواشي 1.5وزير الزراعة:  2

 29 مليار دينار الودائع لدى البنوك في شباط 33.73 3

 29 تنظيم االتصاالت توقع اتفاقية لتصدير خدمة االنترنت 4

 30 وقف منح تصاريح للمركبات الخصوصية العاملة بالنقل غير التطبيقات 5

 30 إطالق أوبر تاكسي في األردن ألول مرة في الشرق األوسط 6

 30 وزير الصناعة: الحكومة تعمل لزيادة معدالت النمو االقتصادي للعام الحالي 7

 31 انات الماليةالبورصة ستوقف أسهم الشركات التي لم تزودها بالبي 8

 31 *مليون دينار توزيعات نقدية 687خبراء: االستثمار في بورصة عمان فرصة رابحة مع  9

 32 البنك الدولي يدعم اإلصالح االقتصادي بالمملكة 10

 32 *في العراق السالم يحث الصناعيين على استغالل الفرص 11

 56 *ألف شقة مبيعة مستفيدة من قرار اإلعفاء.. آذار الماضي 2,4 12

 56 مستثمرون أتراك يزورون القطاع الصناعي في األردن 13

 56 *تراجع مستوردات األلبسة في األردن 27% 14

 المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر أعاله غير 

 (18580) صحيفة الدستور

 1 الملك : لن نقبل ضغوطا بسبب مواقفنا من القضية الفلسطينية والقدس 1

 1 ارتفاع الصادرات العام الحالي 13.6% 2

  1  البنك الدولي يؤكد استمرار دعمه لألردن 3

 فحة اإللكترونية لصحيفة الدستور*الخبر أعاله غير المتوفر على الص

 (4188) صحيفة السبيل

 4 وزير النقل يبحث مع السفيرة العراقية التعاون المشترك 1

 4 بالمئة تراجع مستوردات األلبسة 27دية:  2

 4 فتح نسخ وثائق مزاودة تأجير مواقع مركبات إعداد الطعام المتنقلة 3

 5 الخارجية: وفد صناعي استثماري تركي يبدأ زيارة لعمان 4

 

 (4998) صحيفة األنباط

 2 للشركات المدرجة في بورصة عمان 2019البيانات المالية للربع  1

 5 األمانة تدعو لالستفادة من قرار شمول غرامات المسقفات بالتقسيط 2

 7 مليون دينار توزيعات نقدية 687خبراء: االستثمار في بورصة عمان فرصة رابحة مع  3

 7 ركة االتصاالت واالنترنت للعراقاتفاقية ترخيص لتصدير ح 4

 

 ( 5274) صحيفة الغد

 1ب   األردن و"صندوق النقد" عالقة طويلة 1

 2ب  ماليون يدعون الحكومة الى إعادة النظر في آلية تقدير الغرامات على المواطنين / تقرير اقتصادي 2

 3ب   تحسين بيئة االستثمار بإزالة اإلجراءات المعقدة والبيروقراطيةاقتصاديون:  3

 3ب   الخصاونة: السالمة على الطرق أهم التحديات التي يواجها األردن 4
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2 Jordan, Germany celebrate 60 years of development, water cooperation 1 

2 7th Aqaba insurance conference opens  2 

2 Amman Stock Market announces ‘historic’ JD686.8m in cash dividends for 2018  3 

2 Amman, Baghdad explore cooperation in municipal affairs  4 

3 WB, IMF reiterate support for Jordan's economic growth, reforms  5 

3 Jordan, UAE working closely to improve public administration — Razzaz 6 

3 Garment sales decline as imports drop 27 per cent — association  7 

10 ASE still receiving Q1 financial statements  8 

2 Jordan, Germany celebrate 60 years of development, water cooperation  9 

2 7th Aqaba insurance conference opens  10 
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