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 الصفحة                                                                                                                                  (11411)  صحيفة الرأي

 44 ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وموظفوها الحاج تيسير أحمد سعادات والد الزميل أكرم سعادات 1

 44 غيث شقيق الزميل عصام غيثينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وموظفوها فتح هللا صبري  5

 54 فهد الفانك/ برنامج االصالح االقتصادي القادم  3

 54  عصام قضماني/ حزمة التحفيز األخيرة 4

 52 فتح عروض بيع اسطوانات الغاز الهندية نهاية الشهر الحالي: العالوين 2

 52 مليون دوالر للطاقة المتجددة بالشرق االوسط 052يخصص " االوروبي لالنشاء" 1

 52  مليار دينار تداول العقار في السوق المحلي لنهاية تشرين األول 1.6 4

 52  عطاء شراء القمح يفشل للمرة الرابعة والسبب الشروط الصارمة في العطاءات: مصدر 1

 51  طرح عطاء لتقييم أثر اتفاقية التجارة الحرة مع كندا 9

 

 (14344) صحيفة الدستور

 1 عالميا طرحها لسندات التمويل أضعاف 2 على يحصل االردن 1

 2  الجمركية المراكز في والتنزيل التحميل شركات كفاالت تسييل لتأجيل" المالية" مخاطبة تقرر" النيابية العمل" 5

 1  األردنية الزراعية المنتجات أمام حدودها بفتح رغبتها تبدي سوريا 3

 51  فلسطين في العاملة االردنية البنوك ميزانية دينار مليار 4.1 4

 55 المشعة للمواد األمن النقل  عملية لتنظيم تعليما 13 تقر" والمعادن الطاقة" 2

 53 خارجيا وتسويقها شرقية بلمسات مضافة قيمة الى تقليدية من األلبسة صناعة تحويل 1

 53 بكازاخستان 5114 اكسبو معرض في االردن مشاركة حول تفاهم مذكرة توقيع 4

 

 (4131)  صحيفة الغد

 52أ  غيث عصام الزميل شقيق غيث صبري هللا فتح وموظفوها عمان تجارة غرفة إدارة مجلس وأعضاء رئيس ينعى 1

 52أ   سعادات أكرم الزميل والد سعادات أحمد تيسير الحاج وموظفوها عمان تجارة غرفة إدارة مجلس وأعضاء رئيس ينعى 5

 1ب   الكهربائية السيارات لشحن خاصة تعرفة تدرس الحكومة: مصدر 3

 1ب  "االتصاالت" على الخاصة الضريبة الثر حكومية دراسة 4

 5ب   أشهر 9 خالل دبي في دوالر مليار بنصف عقارات يشترون اردنيون 2

 5ب  %2 المملكة في العقاري التداول انخفاض 1

 3ب  جديد مدير تعيين عن تسريبات بعد" المارك" في ترقب 4

 3ب  يمكن ما بأسرع العراق مع الحدود فتح مسألة باهتمام نتابع: علي 1

 3ب  %4 ترتفع غذائية صناعات صادرات 9

 3ب   عمان بورصة في االجنبي االستثمار صافي انخفاض 11
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1 ‘Strong demand for Jordan’s bond issue in New York’ 1 

1 Jordan to negotiate new IMF deal- central bank governor 2 

10 Ali assures Iraqi investors of gov’t keenness to remove hindrances  3 

10 Abul Ragheb, weavers discuss Jordanian – Danish business relations   4 
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