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الصفحة                                                                                                                                   (17516) صحيفة الرأي  

 1 حجب الخدمة عن سيارات التطبيقات الذكية غير المرخصة 1

 2 الملك يدعو الشركات اليابانية للمشاركة بمؤتمر لندن لدعم االقتصاد األردني 2

 2 الملك يبحث مع رئيس جايكا توسيع التعاون االقتصادي والتنموي 3

 3 الحكومة تناقش حزمة قرارات لإلصالح اإلداري وتطوير القطاع العام 4

 23 تراجع العجز %1٫5٪ ارتفاع المستوردات في تسعة أشهر و 0٫3٪ارتفاع الصادرات الوطنية و 3 5

 23 رحلة طيران منخفض التكاليف اسبوعياً تنل سياحاً الى المملكة 32عربيات:  6

 24 المعشر: تحديد أولويات لعامين مقبلين ال يعفي الحكومة من وضع "خطة طموحة" 7

 24 *النساء العربيات تنظم جلسة حوارية حول مشروع التمكين االقتصادي 8

 24  بأحدث االساليب العالميةغانم: المناورة المالحية في الميناء الجديد تمارس  9

 44 العموش: تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ضمن أولويات الحكومة للسنتين القادمتين 10

 44 *مؤتمر االتحاد العربي للكهرباء يبحث بالحر الميت واقع الطاقة العربي 11

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18439) صحيفة الدستور

 1 بعد موافقه االعيان .. مجلس االمة يقر " الدخل" 1

 1 الجمارك تدعو لالستفادة من إعفاء الغرامات 2

من الالجئين السوريين في االردن بالمخيمات 18% 3  1 

%8زواتي : مساهمة قطاع التعدين من الناتج االجمالي المحلي  4  19 

دوالرا للبرميل 50 "بلومبرج": أسعار النفط العالمية تندفع لسر حاجز 5  19 

 

 (4857) صحيفة األنباط

 3 للمدفوعات يبرز تقدم المملكة في الدفع اإللكترونيمؤتمر نتورك إنترناشيونال  1

 7 2011عودة ضخ الغاز المصري إلى األردن رسميا بعد انقطاعه منذ  2

 7 دينار سعر غرام الذهب محليا 25٫3 3

 7 البنك العربي يرعى منتدى حول أهم التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية 4

 

 (4087) صحيفة السبيل

 1 حجب الخدمة عن سيارات التطبيقات الذكية غير المرخصة 11

 3 قانونية النواب" تواصل مناقشة "الملكية العقارية"" 2

 5 الملك يلتقي ممثلي شركات يابانية كبرى 3

 5 رئيس "جايكا": سنشجع استثمار الشركات في األردن 4

 

 (5133) صحيفة الغد

 2أ  جمعية البنوك تسعى لتوسيع استثماراتها في قطاع المياه 1

 5أ  "طاقة النواب" تبحث شكاوى أصحاب "الكسارات" وشركات توزيع الغاز 2

 1ب  م؟لماذا ينفق األردنيون على األساسيات أكثر من التعلي 3

 2ب  تجار األلبسة: التنزيالت لم تنجح بمواجهة الركود 4
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 3ب  صناعيون: اإلجراءات المصرية تعرقل دخول المنتجات األردنية 6
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1 King discusses fostering 64-year ‘ties of friendship’ with Japan  1 

1 JICA to ‘push for Japanese energy, innovation investments in Jordan’  2 

1 Controversial tax bill passed by both houses of Parliament  3 

1 130 requests for citizenship filed under expanded investor criteria  4 

2 Experts discuss Jordanian economy ahead of award ceremony  5 

3 Minerals, mining industries contribute 8% of GDP in 2017 – minister  6 
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