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الملك: إطار زمني لخطة االستثمار والسياحة

















   
     



     





    

   


      
     
    


   
    
  



    








»الوزراء« يقر التعديالت 

القانونّية لدمج سلطة 

المياه بالوزارة

 






   




    
     





تواصل االحتفاالت بـ »يوم الوفاء«



»النواب« يعارض بيع أراض في البترا ل3جانب
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 »النواب« يعارض بيع أراض في البترا ل�جانب أو اليهود 


 برعاية رئيس مجلس ا&عيان.. اطالق حملة
»العودة حقي وقراري« الخميس 
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مجلس الوزراء  يقر التعديالت القانونية
لدمج سلطة المياه بالوزارة 

.. و يقر نظام البعثات العلمّية
في البنك المركزي 

 مجدي الشريقي مديرA عام@ للموازنة 

 »االقتصاد النيابية« تناقش نظامي الفوترة 
وحوافز الصادرات 

Aدولية ا&عيان« تلتقي وفد «
من مجلس الشعب اIندونيسي 
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 الملك يؤكد أهمية وضع إطار زمني وتحديد ا�ولويات
لخطة عمل قطاعي االستثمار والسياحة 

        
        






   
       

 

  
       

   
   
       

 
       
    
       
       
       

   
    
       

     


    

 
        
       

    
      
       
      
      

 
    
       
     
      
      
       
 
       
       
      
        

   

     

       
      

     
        

       
      


     
      
      


     

        
     
       

  
        
       

    

      
        



 
        



        
       
        
       


    

     
      



       
         

     


    



» التعليم العالي« يفوض الجامعات صالحيات تعزيز. الستقالليتها 


       
       
        
        




 
       
        

 
       
       
     
        
       
     





       

        

       
      
        

   


       
 
       
      

 
    

         
   





      
        





w w w . a l r a i . c o m
 

 إضراب باصات العمومي في السلط.. ونقابة 
أصحاب الحافالت تؤكد التزامها بالحوار 



    
     
     
    


   

    

  
   
   
     

    

 
    




     
 
    



     

     
   

    




  
    

 
   

     

    


     
      

   




    


    



  


    
    

    
    



   



     




    
   

 
     


    
   

    
     

 

    

    



 وفاة سيدة وإصابة ٣٧ طالب' بتدهور حافلة
في الزرقاء.. وتوق يطمئن على المصابين 




    





    
    






     

     
     





   
     
    
     


     
   


      


    

     

     

     



» الصحة العالمية«: ا?ردن خال من »الكورونا« 

 في واقعة نادرة الحدوث.. »التنمية االجتماعية« 
تستعد Hعادة طفل ?سرته البيولوجية 

 Iوفاة طفل غرق' في قناة الملك عبد ا 

 وزير ا?شغال يتفقد مشروع إعادة تأهيل 
مدخل جرش الجنوبي 



     
       
     
     




     



    

     

  





     
     



    
       
     
    






    


     



     
  

      
     
   



      
     



        
    

 
       



      



     
       




 



     
   
      


   
      











     


  







       
     
    



    
      

  





 رئيس ا?ركان يزور مدينة الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان التدريبية 
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 البترا.. قانون يحد من االستثمار ويحرم الشركات التملك 
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 فاعليات: المتقاعدون العسكريون سطروا أروع مالحم الرجولة والفداء 


        





         
        



       
     
       
    


        


         
         
        


        






        


        

    
       
        
        
        





      
       





           


      
         
         






        
   




       

   


         

        





          

       


     



    


   
          


       



          
       
       
  


        



         
       



       
  
      
       


    


     
         









        

        





         




       





 


         


         



          
      




        


       



        





 
        

       
          
     

         



         










         
         
        





       
        
         



          




      
         
        

         
        

         
        
        




         
        

         


        
        





         


       


         
       


        
        
      
        
         



          
        
        








        
        






     
         
       
        

         








          

   

      
        




        



      
       
       


       
        
 
         
       
        

        
    
           



 مدارس المملكة تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين 



      



         
         
        

   

 


    


         
       – 
         


       



        














        










      
        
         
–

        
     









       

    



        
       

      



       

       
       
       
         

 
    

  













w w w . a l r a i . c o m
 



 الصفدي: ا�ردن قادر على حماية مصالحه.. 
والسالم العادل خيار استراتيجي 




    
     
      

      
       
       
    
      
       
     
       


        
      

     

  
         
     
 

     
     
    
       

     

   
      




   
   
       

    



   

      
       


    

       
       

    
      
       

   
   
      

       
     

   
       
     

  
       
      
      

 

      
      


        
      

      


 
       
     
       
    


      
     

 
    
      

  
     
     





      
     

   
      
     
       

 

 قبيلة بني حسن تجدد التفافها حول 
القيادة الهاشمية ورفض صفقة القرن 

 جمعية ديوان الرواشدة ترفض صفقة القرن 

 وزير ا�وقاف: دور ا�سرة في المعالجة 
يتقدم على دور الوعاظ 
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 حفر امتصاصية تنذر بمشكلة بيئية في إسكان حوفا 
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»إبداع« جمعية تمّكن الشباب بعلوم الروبوت
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 »اليرموك« تكرم عامليها من المتقاعدين العسكريين 

 برنامج لتمكين عضوات المجالس
المنتخبة بالشمال 
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 داغر في »بيت الثقافة والفنون«: تمادى حضوركِ فيَّ حتى انتفيت 

 عيسى: صور أبو إصبع تتحدث بلغة الجمال وروحه 
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إسرائيل على وقع االستطالعات..   







الجيش السوري يوسع انتشاره 
بمحيط حلب
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أيمن المجالي




راكان السعايدة
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عّراب للتضليل ا�عالمي
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الرزاز: لدينا نماذج تتجاوز المحلية إلى العالمية

























       
     
      
     
     


     

    







    


      
    

 



 ٥٥٪ من المستثمرين يرون أن التعامل
االقتصادي لشركاتهم أفضل في ٢٠٢٠ 




»الضمان« تدعو المنشآت لتزويدها ببيانات 
رواتب العاملين للشهر الماضي
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»المالكين والمستأجرين« وا<وضاع 
االقتصادية تغلق محال تجارية

٤ شركات اتصاالت تتقدم لترخيص 
انترنت ا<شياء
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 وزير الصناعة يشيد بمتانة

العالقات مع ا�مارات 

 ارتفاع طفيف على أسعار البنزين 
والديزل واستقرار الكاز 



    
    


    
    


     

   
     
    



 


    
      





    

    



      
    
    


    

     
     
    
     
    


     


    


     
   





    

     
     
    
   

 
    

     
   
     

     
     

     
     
     



     
     


   

   



      
     






 ٤ شركات اتصاالت تتقدم لترخيص انترنت ا.شياء 

 تنظيم قطاع االتصاالت تصدر تعليمات إرسال رسائل الجملة 

 »المالكين والمستأجرين« وا.وضاع االقتصادية يغلقان محالت تجارية 


   



     


     

     
     
     





      


    
    





   
     
      





    
 










   

    






     
   
     


    

    


     


    


     


      
      
      



    
    




      

     


    
    



     



      



      


     



    
  

   
    



    
   

     


      



 
       








    

  

     
     



  

    
     

     




     



     

      
     

    




      





 


     

  
     



      
    
    
     

     





     
    
    


     
    

    

 







     
    
    
      
  


   
     

    

    

 


     

     
    



 الضمان تدعو المنشآت لتزويدها ببيانات
رواتب العاملين للشهر الماضي 








$




















w w w . a l r a i . c o m



 انخفاض المؤشر العام ا�سبوعي ٠٫٢٤٪ 
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 مؤشر بورصة عمان يتراجع بانخفاض أسهم بنكية 
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رحيل المصرفي عبد القادر القاضي



     


   
     


     






      
     

      
    






   
     




     
      
       
   



 ٤٩٪ زيادة ا'نفاق بعيد الحب في ا�ردن خالل ثالث سنوات 



 ٥٥٪ من المستثمرين يرون أن التعامل االقتصادي لشركاتهم أفضل في ٢٠٢٠ 

     
     
    
     


 
    
       


       
      
    
      
      
     


     
       
    



     


  


   

     
     
     


     
     
  
    
  
   
     
 


      


     
      

    


 

     



     
    
 




    
    

 

   
     
      
 


       
     



   
      
      
      
     
    
       



       
    

     
      


      


    

   
  

    
    
   
      

      
    
     



 
      
    
     
      
      



     





    
       

     


     

     
    




    
     

     
     
    
  
    




 


    
   



   




   
    
    
     
    
    

   

 

   

   


  
    



   
   




     
    



    






   
  
      
    


      
   

 
     









  
 
     

    




  


    
   
      




   
  
    





    
 

   








 بحث التعاون بين تكنولوجيا المعلومات
الفلسطينية وتنظيم االتصاالت 

 دمج الضريبة والجمارك..
هل ينعكس على ا'يرادات؟ 



     
    

    






    
    
    




    
    

     
   
     
    



    
     




    



    
    
   


     

      
     


    


  

       
  



» الطيران المدني« تكرم المتقاعدين العسكريين 
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» فيتش« تثبت التصنيفات االئتمانية للبنك 
ا,سالمي ا)ردني 

ارتفاع ا,صابات بـ»كورونا« على متن السفينة 
السياحية إلى ٣٥٥



    
 



IDRIssuerDefaultBB
     Rating
B
     IDR
    bb 

     B





     
   



   
     
       
    

     


 


    
  
    


    
    
   
    

      


   





     
     

    



    
     
      
     




     
    






    
      






      
 


     
  



   

     





   






     


    
     
     



     
    



       
 





         

S400       

        
       
       
          



 
       

          




         
         
   
 
        
          


  

          
       

         
        

         
          
 


         
         

        




 
k h a r r o u b @ j p f  c o m  j o


 








 







        



 
       



       
         


       

      















     




        
       
      
        
        



      

       



       

      

       
        



       

        






      
       

     
        



      
     

      

       
       


      
       
     
     
      
      
    


       







R a j a t a l a b 5 @ g m a i l  c o m




     

     
 






     


    



     



  
    

     
     



     

     
     




     





    
     





    






 




















"







 اعتماد ستادي الملك عبدالـله وعمان 
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