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 الصفحة                                                                                                                                  (17490)  صحيفة الرأي

 2 اجتماعا ٣٠اب" تختتم حواراتها حول "معدل ضريبة الدخل" بعد اكثر من "اقتصادية النو  1

 2 "قانونية النواب" ترجح إقرارها "الكسب غير المشروع".. اليوم  2

 8 *دوقفة احتجاجية لوكالء السياحة أمام مبنى الملكية.. االح  3

 21 بتوجيه من مجلس الوزراء: تثبيت أسعار المحروقات  4

 21 "االستراتيجيات" يوصي بتفعيل التعاون االقتصادي مع سوريا  5

 21 *دولة بتطبيق اإلصالحات 190من بين  104تقرير: األردن بالمرتبة   6

 23 مليارات دينار ٣الحموري: حجم االستثمار في المستشفيات الخاصة   7

 23  ه: المنتجات المستوردة تضعف تنافسية الصناعة الوطنيةحمود  8

 23 *"وطن الصناعية": األولوية لمراجعة االتفاقيات التجارية بما يخدم صناعتنا  9

 23 الخياط: ملتزمون باستمرار استثمارنا دعماً لالقتصاد الوطني  10

 27 مؤتمر يبحث فرص الريادة وتحدياتها باألردن  11

 40 مستثمراً  ٣٠شركة ناشئة و ١٢٨إطالق أول منصة إلكترونية أردنية تضم   12

 40 مستثمري اإلسكان تطالب باستئناف الحوار حول نظامي األبنية والتنظيم  13

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18413) صحيفة الدستور

 4 خبراء اقتصاديون: رسالة الملك تدق ناقوس الخطر لتبعاتها على المجتمع 1

 11 ادرت األردن منذ افتتاح معبر جابرألف مركبة دخلت وغ 14عويس:  2

 19 وزير النقل يؤكد أهمية اإلسراع بتطبيق نظام الدفع اإللكتروني 3

 21 كتلة إنجاز الصناعية تؤكد التزامها بالنهوض بالقطاع 4

 

 ( 4831) باطصحيفة األن

 3 مليارات دينار 3الحموري: حجم االستثمار في المستشفيات الخاصة  1

 7 ألفا 85الجمارك تحبط تهريب ذهب والماس وبضائع برسوم وغرامات  2

 8 صندوق الطاقة يزود منازل المكرمة الملكية بالسخانات الشمسية 3

 

 (4069) صحيفة السبيل

 4 االستمرار بالعمل بتسعيرة المشتقات النفطية الحالية 1

 4 الشواربة: خطة عمل لتكون مصادر الطاقة في عمان صديقة للبيئة 2

 4 األشغال العامة" تقرر فتح فروع لمكاتب فحص المواد بالمحافظات" 3

 

 (5107) صحيفة الـغد

 5أ   ممثلو "سامسونج" يقترحون إعفاء دخل المؤسسة المسجلة بالمناطق الحرة من الضريبة 1

 1ب   الحكومة تفرض رسوما على السلع التركية الشهر الحالي 2

 2ب  الركود يجتاح أسواق الفقراء 3

 3ب  تباطؤ نمو الصادرات وتدني حواالت المغتربين والمنح يخفض االحتياطي االجنبي 4
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1 Municipality workers resume strike, insisting on full demands — union 1 

2 ‘Gov’t working to ready agriculture sector for international markets’  2 

2 Following border reopening, Jordanians rush to revisit northern neighbour 3 

3 GAM hopes to turn Amman carbon neutral by 2050  4 

3 New start-up portal to foster ‘strategic partnerships’, boost ecosystem  5 

4 ‘Private hospitals seeing benefits from Kingdom’s investment environment’  6 

10 RJ posts JD22.9 million net profit in the 3rd quarter 2018*  7 
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