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 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17244)  

 2 "العمل النيابية" تقر المساواة باألجور وغرامة على عدم االلتزام بحدها األدنى 1  

 25 أشهر لتقديم خطط عملهاثالثة هيئة األوراق تمهل الشركات الخاسرة  2  

 25 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية 540العراق يعفي  3  

 25 عواد: الحكومة تدرس رفع أسعار المطاعم الشعبية خالل الفترة المقبلة 4  

 25 مليون دوالر في تخزين الكهرباء 40مذكرة تفاهم الستثمار  23"الطاقة" توقع  5  

 26 إعالن تفاصيل وإجراءات تطبيق قرار منح المستثمرين الجنسية األردنية أو اإلقامة الدائمة 6  

 26 ستثمارقرار منح الجنسية واإلقامة للمستثمرين يؤسس لمرحلة أكثر انفتاحا وثباتاً في عملية استقطاع وتوطين اال 7  

 27 الصفدي يشيد بالتطور المستمر في العالقات مع أذربيجان 8  

 28 اليوم العالمي للعدالة االجتماعية: مطالب بتوفير بيئة عادلة للعمال 9  

 28 العام في المملكةالنقل تحديات مختصون يناقشون أبرز  10  

 28 انتخابات تجار ومنتجي األثاث في نيسان 11  

   

 (18168) صحيفة الدستور

 1  ال تعديالت على قانون الضمان االجتماعي 1

 1 2017مليار دينار حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها  3.65 2

 1  مساعدات أمريكية إضافية غير المتفق عليها لألردن 3

 

 (3877) صحيفة السبيل  

 6 عربيات: موازنة الهيئة ال تكفي لترويج األردن سياحيا 1  

   

 (4585) صحيفة األنباط  

 8 العقبة وجهة سياحية عالمية وبوابة للتجارة واالستثمار 1  

   

 ( 4861) صحيفة الغد  

 3ب   رجال أعمال: منح الجنسية للمستثمرين األجانب يوطن رأس المال في المملكة 1  

 9أ   عاملون بالقطاع السياحي بجرش: حجوزات تبشر بموسم سياحي ضخم 2  

 1ب   مكتب سياحة وسفر تجدد ترخيصها 560 3  

 1ب  %18قروض البنوك األردنية في فلسطين ترتفع  4  
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(12869)                                                                                                                        Page  

  1 US aid to Jordan ‘ likely to exceed’ pledged $6.3 billion  1 

  1 NATO launches defence capacity-building project for Jordan 2 

  1 Contracted aid for kingdom up in 2017, but grants shrink 3 

  2 Iraq exempts some 500 Jordanian items from customs duties — Qudah  4 

  2 Easing entry of 'restricted nationality' patients  5 
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  2 More support needed to help youth contribute to development  6 

  3 Al Maktoum Foundation to increase support to SMES 7 

  3 Granting citizenship to investors 'will boost growth' 8 

  3 Deal signed to implement energy storage project  9 

  4 'SSC is not amending Social Security Law' 10 

  4 JTGA says no tourist guides will escort groups into Petra on February 23 11 

  8 Jordan, Azerbaijan to boost trade, investment cooperation 12 
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