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 الصفحة                                                                                                                                  (25422)  صحيفة الرأي

 12  تتوصل االتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون" تحضيرية العليا االردنية التونسية المشتركة" 2

 12  البرازيل بحث تنمية العالقات التجارية االردنية مع 1

 12  اشهار المنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي 3

 2 التونسية المشتركة اليومالنسور والصيد يترأسان اجتماعات اللجنة االردنية  4

 21 %1.3توقع انخفاض عجز الموازنة : وزير المالية 2

 17  مليونا ذهب 993منها " المركزي"مليار دينار موجودات  1..3 5

 17 ألف مركبة هايبرد لنهاية تشرين ثاني 31.1التخليص على  7

 17 االستثمار في الصخر الزيتي غير مجد في ظل أسعار نفط منخفضة: اينيفيت 2

 12 19التعداد السكاني اساس عملية التخطيط لالقتصاد الوطني  2

 

 (27377) صحيفة الدستور

 12  منتدى االعمال اال ردني التونسي يبدأ اعماله في عمان اليوم  2

 11  تتوصل ألتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك" التونسية المشتركةتحضيرية العليا االردنية "  1

 2 الحكومة تتراجع عن رفع الغاز وتعدل قرار رسوم ترخيص السيارات 3

 12  "نفط االردن" تحويالت العاملين االردنيين بالخارج  4

 12  يوما" .3" عمل خالل تدعو المنشآت إلبالغها عن إصابات ال" الضمان االجتماعي"  2

 11  ونظيرها التونسي يؤكدان اهمية تفعيل اتفاقية أغادير" وزيرة الصناعه"  5

 11  إعالن دعوة الهيئة العامة لغرفة تجارة االردن لالجتماع 7

 

 (4152)  صحيفة الغد

 3ب  إشهار المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء الدولي 2

 3ب  بحث تمنية العالقات التجارية مع البرازيل 1

 2أ  مطالبات بتمديد إعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل 3

 1أ  الرئيس األلماني يبدأ زيارة رسمية للمملكة 4

 2ب  2015 مليون دينار في موازنة  215  ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية إلى 2

 1ب  تجار يعولون على موسم أعياد الميالد لرفع الطلب على بضائعهم 5

 1ب  ثلث إنتاج الغذاء العالمي فاقد ويكفي ملياري شخص مدة سنة: الفاو 7

 1ب  %1تراجع العالمات التجارية  2

 3ب  تلتقي وفدا تونسيا" رجال االعمال" 2

 3ب  االردن والدول العربية بحاجة الى ارضية صلبة للبناء عليها اقتصاديا: الشمالي 21
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4 Commerce chamber welcomes planned Jordan-Brazil business forum 1 

1 Gov’t. house reach deal over price hikes 2 
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1 Gov’t expects increased revenues in 2016  3 

3 Jordanian criticise gov’t’s economic policies  4 

3 Carrfour buys largest Sameh Mall branch 5 

3 Electricity company signs power purchase deal with Dutch copany 6 

4 ‘commerce chamber looks to further cooperation with Russia’ 7 

8 Lower growth and higher debt by Fahed Fanek 8 

10 Free Zone at Queen Alia Int’l Airport seen as boost to investments, exports 9 

 


