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 1 إعفاء بذار البطيخ والشمام من ضريبة المبيعات 1

 8 عطلة يوم العمال الخميس من أيار 2

 30 اإلنشائية ارتفاع كلف اإلنتاج يهدد قطاع الصناعات 3

 30 االستراتيجيات يوصي بإعادة النظر بالتشريعات الستعادة ثقة المستثمر 4

 30 نصف مليار دينار تراجع بسوق العقار بالربع األول 5

 30 أشهر 4الحموري: نحتفظ بمخزون غذائي يكفي ألكثر من  6

 30 أعضاء من مستثمري اإلسكان يعتصمون احتجاجا على قرار حل الجمعية 7

 31 منتجا مقلدا 450ضبط  8

 32 إجراءات إضافية يعلنها الرزاز لضمان توافر المواد التموينية بأسعار معقولة في رمضان 9

 52 *ألف الجئ سوري في المملكة 670األمم المتحدة:  10

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18588) صحيفة الدستور

 1  مجلس الوزراء يوجه الصناديق الحكومية لتأجيل أقساط المواطنين خالل رمضان 1

 1 البطيخ صالح وجيد وال شمام مصابا باألمراض 2

 1  مطالبة المدارس الخاصة بتحويل رواتب معلميها للبنوك 3

 7 * العين الكباريتي: التاريخ لن يرحم من يقف خارج سرب القدس 4

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (4194) صحيفة السبيل

 4 ستخدام تطبيقات نقل الركاب غير المرخصةالنقل البري تحذر المواطنين من ا 1

 

 (5006) صحيفة األنباط

 4 ثروات األردن الطبيعية رهن لسياسات معيقةنقيب الجيولوجيين: استغالل  1

 7 ورشة تعريفية بخدمات دائرة مراقبة الشركات اإللكترونية 2
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 10أ  معبر جابر يعتمد نظام أرقام "الفردي و "الزوجي" لعبور مركبات "البحارة" 1

 2ب   لقطاعين التقني والرياديالبيطار: انتاج تتجه لتأسيس مركز معلومات ل 2

 

The Jordan Times (13227)                                                                                                                        Page  

2 Construction exports up 14% in 2018  1 

3 77% of investors view environment as unfavorable’ – survey  2 

3 Cabinet to compensate farmers for February dam overflow damages  3 

3 Turkish PMs voice support for Jerusalem, Hashemite Custodianship  4 
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