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 صحيفة الرأي )17538(                                                                                                                                   الصفحة

 40 لقاء يبحث تعزيز عالقات األردن االقتصادية مع اندونيسيا 1

 5  201٩مليون دينار لـ "تنشيط السياحة" لعام  17مة ترصد الحكو 2

 6 * "مالية النواب" تناقش موازنتي الصحة والعمل وتلتقي الفريق االقتصادي. اليوم 3

 21 الحموري يبحث مع نظيره القطري التعاون االقتصادي 4

 21 أبو صعيليك يدعو المركزي لمنح البنوك فرصة إعادة جدولة القروض 5

 21 مليار دينار بأيلول الماضي 8.14الودائع لدى العمالت األجنبية لدى البنوك تتجاوز  6

 21 2018٪انخفاض سعر دجاج الالحم خالل الربع الثالث من  5.5 7

 22  خوض انتخابات غرفة تجارة عمانإشهار كتلة عهد ل 8

 40 عقود 4ديناراً خالل  70ارتفاع حصة الفرد من أقساط التأمين إلى  9

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18462) صحيفة الدستور

 23 بحث تعزيز عالقات األردن االقتصادية مع إندونيسيا 1

 6 األردن والعراق يؤكدان حرصهما على تعزيز العالقات وصوال للتكامل االقتصادي 2

 8 *إعالن للسادة أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة الكرك 3

 ٩ *مالية األعيان تواصل مناقشة الموازنة بحضور وزير الثقافة والشباب 4

 21 الضريبة: ال مساس بالتعرفة الضريبية على تجارة الترانزيت 5

 توفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الدستور*الخبر الصحفي أعاله غير م

 (4880) صحيفة األنباط

 7 لقاء يبحث تعزيز عالقات األردن االقتصادية مع إندونيسيا 1

 3 إطالق مشروع وطني إلدارة المخاطر في قطاع الطيران 2

 7 النفط مستقر بعد تراجع حاد وتخمة المعروض تراوح مكانها 3

 

 (4104) صحيفة السبيل

 3 المستثمرين تناقش سبل تطوير الصناعات الغذائية 1

 4 االقتصادي واالجتماعي يناقش تجربة الالمركزية 2

 5 مالية النواب تطالب بإعداد نظام لإلعفاءات الطبية 3

 5 نائباً يطالبون الحكومة بإعادة النظر بأسعار الكهرباء بالعقبة 22 4

 

 (5156) صحيفة الغد

 2ب   شركات أندونيسية مهتمة بإنشاء مشاريع البنية التحتية والجسور في األردن 1

 3أ   رمضان: "العمل النيابية" تستثني أبناء األردنيات من شرط تصريح العمل 2

 4أ   الملك: نتطلع الستضافة القمة األردنية القبرصية اليونانية الثانية لتكريس الشراكة 3

 4أ  القيسي: نسعى لتعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري مع اندونيسيا 4

 1ب  منذ بداية األسبوع %5.5"البورصة" تواصل التعافي والمؤشر يقفز  5

 2ب  %44ارتفاع قيمة سندات واذونات الخزينة  6

 2ب   اشر مع قطربحث انشاء خط نقل بحري مب 7

 2ب   "ديوان التشريع" ينشر مسودات أنظمة حول أعمال وشروط ترخيص شركات الصرافة 8
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1 Jordan, Qatar mull direct maritime trade route  1 

2 Jordan, Indonesia discuss bilateral relations, regional issues  2 

3 Jordan, Iraq review economic relations, explore further cooperation 3 

3 Domestic revenues estimates in 2019 state budget law ‘a lot exaggerated’ — JSF 4 

3 Stakeholders ‘hopeful’ decentralisation dialogues will lead to ‘clear’ national strategy  5 

4 Nearly 20 per cent of Jordanian population wish to migrate to another country — 

Gallup report  
6 
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