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 الصفحة                                                                                                                                  (17495)  صحيفة الرأي

 26 *إعالن/ أكاديمية غرفة تجارة للتدريب  1

 1 معدل الضريبة أمام النواب.. األسبوع المقبل  2

 1 مليون متر مكعب 150مشروع وطني بديل "للبحرين" يوفر   3

 2 "الزراعة" تراقب جودة ومواصفات المستوردات  4

 3 الغموض حول بنود فاتورة الكهرباءرئيس النواب يطالب بإزالة   5

 3 "الخدمات النيابية" توصي باإلسراع بتأهيل مركز حدود جابر  6

 25 مليار دينار 9,3لنواب نهاية الشهر بحجم ل 2019كناكرية: موازنة   7

 25 فريز يؤكد أهمية قطاع التمويل األصغر في التنمية  8

 25 شروط فنية محددة للعمل بالنقل الدولي  9

 25 *"خبراء الضريبة" تثمن قرار اإلعفاء من الغرامات  10

 48 جويعد: دعم االستثمار الصناعي يشكل أولوية لتنمية االقتصاد  11

 48 *المملكة الصناعية % من صادرات24المحيكات تشكل   12

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18419) صحيفة الدستور

 2 ألفاً عدد المغادرين والقادمين عبر جابر منذ إعادة افتتاحه 75مبيضين:  1

 3 «معدل الدخل»تقر مواد ب « االقتصاد النيابية» 2

 19 رئيس "مستثمري اإلسكان" يطالب بحلول سريعة لنظام األبنية 3

 19 الكباريتي: تفعيل تحصيل مطالب مالية على المكلفين مبادرة حسنة 4

 19 جويعد: شركة المدن الصناعية تنشئ أربع مدن جديدة 5

 20 توقيع ثالث اتفاقيات تعاون لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة 6

 36 ن بإعادة النظر بكلف زائدة تتحملها الفاتورة"الطاقة والمالية" النيابيتان توصيا 7

 

 ( 4837) صحيفة األنباط

 7 الجمارك تشارك في اجتماع منظمة الجمارك العالمية 1

 7 لمهندس موسى الساكت: واقع مؤلم للصناعة األردنية وهذه أبرز تحدياتهاا 2

 7 شركة ريان أير تعلن فتح خط جديد بين عمان ومالطا 3

 

 (4073) صحيفة السبيل

 2 نزيف اقتصادي أردني/ حازم عياد 1

 3 "الزراعة": جميع المستوردات يتم التأكد منها في المراكز الحدودية والمناطق الحرة والمطارات 2

 4 ديناراً متوسط أجور مشتركي "الضمان" 528 3

 4 إطالق أول منصة أردنية لعرض المنتجات البنكية لألفراد 4

 

 (5113) ـغدصحيفة ال

 2ب   توصية نيابية بإعفاء "أرباح األسهم" من الضريبة 1

 2ب   المشروعات الصغيرة والمتوسطةندوة حول تمويل وتمنية  2
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 2ب   إطالق منصة "أموالكم" لعرض المنتجات البنكية لألفراد 3

 3ب   لم يقر قيمة الضريبة المقطوعة على بيع المشتقات النفطيةزيادين: مجلس الوزراء  4

 3ب   مليون دوالر تمويل إسالمي إلنشاء مزرعة رياح جنوب المملكة 80 5
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2 Industrial Estate Company announces four new projects 1 

2 Jordan needs plan to tackle dire environmental challenges 2 

3 IFC supports news wind power plant in Jordan with $80m islamic financing package 3 

3 International broker opens office in Jordan, praises kingdom's stability 4 
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