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 الصفحة                                                                                                                                  (21411)  صحيفة الرأي

 12 مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة عمان وبافوس القبرصية 2

 1 االعتدال االردني القبرصي يؤهلها لتعزيز أمن المنطقة: رئيس الوزراء 1

 1 اليوم.. رئيس الوزراء يرعى مؤتمر التحكيم ويدشن مشاريع اقتصادية في العقبة 3

 11 فد الفانك/ من يدافع عن الموازنة؟ 4

 12  مليون دينار لنهاية آب الماضي757ألف متقاعد تصل الى  4.613فاتورة " المالية" 2

 12  استجرار الكهرباء غير المشروع سبب رئيس لالنقطاعات: الحياري 1

 12 إقرار تعديالت تعليمات شراء الشركات ألسهم الخزينة 2

 12  بنهاية تشرين األول الماضي% 717انخفاض التضخم  2

 12 ترليون دوالر في الطاقة المتجددة بالعالم 7استثمارات متوقعة بـ  9

 12 85وثبات  8ارتفاع أسعار سلعتين وانخفاض " حماية المستهلك" 21

 12 مسؤولون يراجعون العقبات التي تواجه التي تواجه تجارة العرب البينية 22

 19 محمد مثقال عصفور/ النقلاقتصاديات  21

 21 الفاخوري يلتقي المدير التنفيذي للجنة الدولية لالغاثة 23

 

 (22321) صحيفة الدستور

 .  تكلفه استضافه الالجئين السوريين تستهلك سنويا ربع ميزانيه الدولة تقريبا: الملك  2

 .  حريصون على تطوير العالقات االقتصادية مع قبرص: الملك  1

 .  االردن مقصد استراتيجي الستقطاب االستثمارات: السفير الصيني لدى المملكة  3

 .1  االقتصاد االردني قاوم المؤثرات الخارجية واستطاع استيعاب األزمات المتالحقة: كوستيال  4

 11  مليون دوالر 413يالت للتجارة األردنية تفوق منح تمو" برنامج تمويل التجارة العربية"  2

 11  مراجعه اجراءات تخزين الحاويات التي تحوي المواد الخطرة في ميناء العقبة 1

 

 (4144)  صحيفة الغد

 1ب   لتعزيز التعاون التجاري واالستثماري" بافوس القبرصية" و" تجارة عمان" بين   مذكرة تفاهم 2

 2ب  %3.اإليرادات الضريبية على السلع والخدمات ترتفع  1
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1 Jordan looks to boost cooperation with Cyprus  1 

1 EU moves ahead with labeling goods made in Israeli settlements 2 

3 Customs Law amendments to allow for destruction of dangerous illegal imports 3 

3 After devastating floods, downtown traders preparing for worst in winter 4 

10 Chinese envoy offers proposals to lure more tourists to Jordan 5 

10 Inflation down on lower energy costs 6 

10 Experts discuss financial inclusion, employment in Arab region 7 
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