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 30/9/2018حد األ
 صحيفة الرأي )17458(                                                                                                                                   الصفحة

 1 غنيمات: معبر جابر مغلق واللجان مستمرة باالجتماعات 1

 2 راشد: الحكومة حققت وعودها والمواطن ضاق بنهج الجباية لتغطية المديونية 2

 3 لتنمية المشاريع اإلنتاجية لطوف: نسعى إليجاد تشاركية مع المواطنين 3

 3 ون ألنظمة تقاعدية إلزامية ال يخضعون للضمان اإللزاميأصحاب العمل الخاضع 4

 25  قعوار تعلن التزام األردن في ردم فجوة األجور بين الجنسين 5

 25 مدير عام الجمارك يلتقي نقيب وأعضاء أصحاب شركات التخليص 6

 25 فتوح: القطاع المصرفي األردني األكثر أماناً في المنطقة العربية 7

 26 وجهة عربية وعالمية 13شركة طيران لربط العقبة بـ الشريدة: 8

 26 الغاء اتفاقية التدريب المهني مع وزارة العمل لعدم جديتها"صناعة األردن" تدرس  9

 48  االقتصادي واالجتماعي: توافق على نظام األبنية ورفع التوصيات لرئيس الوزراء 10

 48 آليات تعامل البنوك مع االئتمان للشركات الصغيرة"المركزي" يدعو لتطوير  11

 

 (18379) صحيفة الدستور

 - البنـوك تستبـق المركزي برفـع الفائـدة 1

إرادة ملكية بدعوة مجلس األمة لالنعقاد 14 الشهر المقبل في دورته العادية 2  - 

 - «مكافحة« الجرائم االلكترونية تطلب متابعة تحديثات الـ»فيس بوك" 3

 - الدستور« ترصد »29« إشاعة خالل الشهر الحالي» 4

 - غنيمات: معبر جابر ال يزال مغلًقا وفتحه يتطلّب معايير فنية ولوجستية 5

 لكتروني لصحيفة الدستور*الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإل

 (4799) صحيفة األنباط

 5 الحاج توفيق يقترح إطالق منصة "كيف السوق؟" 1

 13 كتلة اإلنجاز تعلن شعاراتها النتخابات غرفة صناعة عمان والقطاعات 2

 13 "المركزي" يدعو لتطوير آليات تعامل البنوك مع االئتمان للشركات الصغيرة 3

 13 %13.6الجنسين في القطاع العام  التخطيط: فجوة األجور بين 4

 

 (4045) صحيفة السبيل

 1 بنوك تستبق "المركزي" برفع فائدة القروض السكنية 1

 3 تطلق حزمة من المشاريع التطويريةالشريدة: "العقبة الخاصة"  2

 4 "الرخاء" تدعو إلى عدم إقرار قانون الضريبة وتصدر توصياتها 3

 

 (5075) صحيفة الغد

 2أ  المقبل وفتح باب التعديل الوزاري يتصدر حصاد "االستثنائية" 14الدورة العادية  1

 7أ  دينار 90المقبل وتوقع سعر تنكة الزيت بـ  15معاصر الزيتون تفتح في  2

 1ب  كل دخول المواطنين جراء رفع أسعار فوائد القروضاقتصاديون يحذرون من تآ 3

 4ب  افتتاح معبر نصيب: إعالن وتراجع سوري ونفي أردني دون تحديد موعد 4

 4ب   التجارة مع تركيا بصيغتها الحاليةالحموري: ال تراجع عن قرار إنهاء اتفاقية  5
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- Local banking sector ‘most secure’ at pan-Arab level  1 

- Gender pay gap in public sector reaches 13.8 per cent — committee  2 
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