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 الصفحة                                                                                                                                   (17138) صحيفة الرأي

 40 "تجارة عمان" توفر خدمات التعامل اإللكتروني للخدمات الحكومية 1

 2 الملك: فرصة كبيرة لتقدم المسار االقتصادي بين األردن وهنغاريا 2

 4 المدينة الجديدة.. توسع نحو الشرق بمواصفات تكنولوجية وبيئية واستثمارية جاذبة 3

 20 التحديات االقتصادية أوال/ د. فهد الفانك 4

 21 ٪ من القيمة السوقية للبورصة تشكلها خمس شركات بتشرين األول ٥٤ 5

 21  مجاهد يدعو لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية 6

 21  "المدن الصناعية" تفتح باب االستثمار في المفرق 7

 21 وزارة ومؤسسة حكومية ١٣الذنيبات: االتصاالت بدأت برقمنة األردن بالشراكة مع  8

 22 مليون دينار قيمة األسهم المشتراة لغير األردنيين خالل تشرين األول الماضي 7,8 9

 22 إشادة عربية ودولية بتجربة األردن بمجال الطاقة المتجددة ومشروع الرياح 10

 22 *لجنة مشتركة لدعم الترويج للمنتج الوطني 11

 40 "حاويات العقبة" بالقائمة النهائية لجائزة لويدز "للتميز البيئي" 12

 40 أبو غزالة على قائمة رجال األعمال المسلمين األكثر تأثيرا في العالم 13

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18063) صحيفة الدستور

 19  " تجارة عمان" توفر خدمات التعامل االلكتروني للخدمات الحكومية 1

 1 الشواربة : عناوين السيادة باقية في عمان ولن تنتقل للمدينة الجديدة 2

 1 مليار دينار قيمة مشروعات إنشائية تحت التنفيذ 1.5: هلسة  3

 1  الطراونه : القوانين االقتصادية اولويات دورة " النواب" المقبله 4

 1 مليار دوالر تحويالت العاملين في الخارج لنهاية أيلول 2.8 5

 6  " االمانه" توافق على إنشاء شركة مساهمة خاصة تعنى باالستثمار 6

 17  أشهر 10مليون دينار خالل  251" مراقبة الشركات" تسجل استثمارات جديدة برأسمال  7

 

 (3786) صحيفة السبيل

 4 دينار مشروعات إنشائية تحت التنفيذمليار 1.5«: األشغال »وزير  1

 4 صناعيون يرفضون تحميلهم وزر ارتفاع نسب البطالة 2

 

 (4479) صحيفة األنباط

 11 تجارة عمان توفر خدمات التعامل اإللكتروني للخدمات الحكومية 1

 4 الطراونة: الموازنة تعاني من عجز بسبب الظروف االقتصادية الصعبة 1

 10 الطريق أمام االستثمار بالطاقةجودة: األردن الرسمي معد  2

 

 ( 4755) صحيفة الغد

 3ب   " تجارة عمان" توفر التعامل االلكتروني للخدمات الحكومية 1

 7أ  الملقي: عالقات األردن المتميزة بدول المنطقة فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري 2

 1ب  %14قيمة الشيكات المرتجعة تنخفض  3
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 1ب   "الجمارك" تبدأ تطبيقا تجريبيا لنظام اإلعفاءات االلكتروني 4

 3ب   لجنة مشتركة لدعم الترويج للصناعة الوطنية 5
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2 NGO consortium helps locals set up their own businesses 1 

3 Delegation heads to World Travel Market to promote Jordan’s tourism  2 

4 Regional workshop on trade calls for integration in int’l system 3 
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