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 26 "تجارة األردن" تدعم مساواة المصانع خارج المناطق التنموية بالعاملة بداخلها 1

 2 نائباً يطالبون الحكومة التراجع عن قرارات رفع األسعار ٥٣ 2

 2 *لقاء وزير األوقاف مع السياحة النيابية األسبوع المقبل لبحث "شركة الحج" ٣

 2٥ ال تغيير على قرار إعفاء سيارات الهايبرد حتى نهاية العام 4

 2٥ لنهاية أيلول %94.8تراجع الدين العام نسبة للناتج المحلي الى  ٥

 2٥ مليون دينار لنهاية الربع الثالث من العام 727عجز الموازنة  6

 2٥ الضريبة تدعو لتزويدها برقم ال "آي بان" البنكي 7

 2٥ التداول في سوق العقار حتى نهاية الشهر الماضي  مليار دينار 6.٥ 8

 26 وفد أردني يشارك في المنتدى االقتصادي العربي اليوناني 9

 48  صناعة األردن تبحث ترويج الصناعات الوطنية في اندونيسيا 10

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (18092) صحيفة الدستور

 21 ارة األردن" تدعم مساواة المصانع خارج المناطق التنموية بالعاملة بداخلها"تج 1

 19  دولة في العالم على مؤشر ريادة األعمال 88األردن يتقدم على  2

 19 األولى مليار دينار خالل العشرة شهور ٥.724المالية: ارتفاع إجمالي اإليرادات الى  ٣

 19  االردن يتطلع للسوق الكينية كمركز انطالق أمام انطالق أمام المنتجات األردنية وزير "االستثمار" 4

 19  مليون دوالر صادرات إربد خالل الشهر الماضي 6٣ ٥

 19  طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي 2٣٣6 6

 

 (٣811) صحيفة السبيل

 7 "تجارة األردن" تدعم مساواة المصانع خارج المناطق التنموية بالعاملة داخلها 1

 4 وفد أمريكي يبحث تطوير بناء قدرات العاملين والفنيين في وزارة الزراعة 2

 ٥ دينار 100دينارا بعدما سجلت  8٥- 80انخفاض أسعار الزيت بين ال  ٣

 

 (4٥08) صحيفة األنباط

 17 المصانع خارج المناطق التنموية بالعاملة بداخلهاتجارة األردن تدعم مساواة  1

 16 توقيع وثيقة عمل بين الحكومة واألمم المتحدة لخمسة أعوام 2

 

 ( 4784) صحيفة الغد

 ٣ب  "تجارة األردن" تؤكد ضرورة مساواة مصانع "التنموية" بمثيالتها 1

 1ب   قطاع االتصاالت قبل نهاية العامنتائج دراسة أثر الضرائب على  2

 1ب  دنانير شهريا 4دينار و  1.2الزيادة في قيم استهالك الكهرباء تتراوح بين  ٣

 2ب  2018سلعة أردنية معفاة من الجمارك العراقية اعتبارا من  ٣40 4
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1 Jordan seeks expanded cooperation with Pakistan 1 

1 Yawning budget deficit reported for Q3  2 
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3 Int’l Investment forum for renewable energy kicks off  3 

3 GAM approves JD12m tender for 100 accessible buses  4 

3 Income Department urges taxpayers to update online data  5 
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