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 الصفحة                                                                                                                                   (17187) صحيفة الرأي

 17 " مستثمري اإلسكان" ترحب بتمديد إعفاءات الشقق 1

 4 *لقانون العملعمال وافدين مخالفين  110ضبط  2

 17 "النقد العربي": إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في األردن محدود 3

 17 نقابة األلبسة تدعو "الموالت" لخفض كلف ايجارات المحالت 4

 17 جمعية المصدرين ترحب بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعة األردنية 5

 17 نع في األردن" ضمن المواصفات األردنيةالساكت: نسعى إلدراج شعار "ص 7

 17 "وسم القدس" على مراسالت نقابات أصحاب العمل 8

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (18112) صحيفة الدستور

 17 مراد: تمديد إعفاء الشقق سيحفز قطاع العقار 1

 1 رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة : ارباك في سوق " الهايبرد" 2

 1  " مالية النواب" تضع سبعه شروط للموافقة على توجيه الدعم لمستحقيه 3

 17  نقابة االلبسة تدعو" الموالت" لخفض كلف إيجارات المحال 4

" مالية النواب" تتوافق مع الحكومة على تقديم دعم مباشر للمواطنين مقابل رفع الدعم عن السلع وزيادة ضريبة  5

 المبيعات

17 

 19  " الدستور" تنشر مشروع نظام معدل لنظام إعفاء نظم مصادر الطاقة 6

 

 (3828) صحيفة السبيل

 4 مراد: تمديد اعفاء الشقق سيحفز قطاع العقار 1

 4 2017تصريح عمل في  3500مكتب عمل الرمثا منح السوريين  2

 4 تنفيذ حمالت تفتيشية مكثفة على المصانع في المناطق التنموية"العمل"  3

 4 شركة لمشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل 23تأهيل  4

 5 خالل الشهر الماضي %15تراجع صادرات الخضار  5

 5 %5.5الخس الصيني والملفوف يرفعان أسعار الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين  6

 

 (4528) صحيفة األنباط

 7 تمديد اعفاء الشقق سيحفز قطاع العقارمراد:  1

 6  مليون دوالر 3.5الناصر: مشاريع مياه مع الصليب األحمر بقيمة  2

 7 ترسم خارطة طريق العاصمة االقتصادية2025استراتيجية العقبة  3

 

 ( 4804) صحيفة الغد

 2ب  مراد: تمديد إعفاء الشقق يحفز قطاع العقار 1

 1ب   مختصون: تباطؤ سير مشاريع قطاع الطاقة المتجددة 2

 1ب   فن المستحيل: ما تزال منظمة التجارة العالمية عالقة في روتينها 3

 2ب  أبو وشاح: قرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعة األردنية يدعم تنافسيتها 4

 3ب   زنيخالد الو /2018آفاق اقتصادية لعام  5
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2 Turkish trade attaché, JFDZG discuss investment opportunities 1 

3 ‘Jordanian industrial exports drop by 6.37 per cent’  2 

3 No ‘extra fees’ on fuel derivatives — Lower House 3 

3 Gov't approves smart apps for public transport  4 

3 Cabinet approves cooperation between Planning Ministry, GAM and UNICEF  5 
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