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 13/11/2016حد األ
   الصفحة                                                                                                                                  (16786)  صحيفة الرأي

   31 وزير الصناعة: توجه حكومي لتوحيد الرسوم الجمركية و"المبيعات" على بعض القطاعات 1

   4 انخفاض حاد على مخزون السدود 2

   16 احياء استثمارات متعثرة في البحر الميت 3

   29 طن ذهب احتياطات المملكة من الذهب في ايلول 35,2 4

   30 % من العمالة السورية لالستفادة من قواعد المنشأ االوروبية تعجيزي15صناعيون: اشتراط توظيف  5

   56 "الدخل والمبيعات" تدعو لالستفادة من اعفاء الغرامات 6

   

   (17711) صحيفة الدستور

   25 قرشاً للكيلو 16الحكومة: ال نية لرفع الدعم عن الخبز واألسعار ستبقى  1

   2 البيان الوزاري للحكومة األربعاء أو األحد المقبلين 2

   25 وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي يبحث الخصائص االستثمارية بالمملكة 3

   

   ( 4404) صحيفة الغد

   1ب   الحكومة تدرس توحيد الرسوم والضرائب على بعض القطاعات 1

   8أ   مليون دينار 250تسبب بخسائر للشاحنات تفوق الداوود: إغالق "طريبيل"  2

   2ب   مليار دوالر قيمة أربعة مشاريع تنفذها "ايجل هيلز" في األردن 2.4البطاينة:  3

   

   (3860) صحيفة الديار

   2 ال نية لرفع أسعار الخبز وزير الصناعة: 1

   4 اقرار تعرفة شحن المركبات الكهربائية 2

   4 مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين األردن والهند 1,9 3

   4 %17ارباح القطاع المالي تنمو  4

   4 وفد نمساوي يطلع على الفرص االستثمارية بالمملكة 5

   

   (3485) صحيفة السبيل

   7 وزير الصناعة: ال نية لرفع أسعار الخبز 1

   4 مليون دينار 50المباشرة في بإعداد عطاءات جديدة للباص السريع بتكلفة  2

   4 سلسلة من االعتصامات واالحتجاجات العمالية في أقل من أسبوع 3

   5 توجه حكومي لحظر خلط النفايات مستثنيا عمليات إعادة التدوير 4

   6 خبراء ومتخصصون يقرعون جرس اإلنذار مع ارتفاع أرقام البطالة لمستويات قياسية 5

   7 للعشرة شهور األولى 1,1: انخفاض معدل التضخم بنسبة "اإلحصاءات" 6

   

   (4127) صحيفة األنباط

   3 وزير الصناعة: ال نية لرفع اسعار الخبز 1

   4 التصدير لـ "اسرائيل" يضاعف أسعار الخيار محليا 2

   6 عيوزير الطاقة يبحث في العراق امكانية مد انبوب للغاز الطبي 3

   6 السعودية تتجه لالستثمار في األردن قريبا ”BIC“شركة  4
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1 Gov’t examining unification of tax, custom rates  1   

2 Jordan, India discuss investment cooperation 2   

2 ‘Gov’t to pay JD55m in outstanding dues to contractors’ 3   

3 ‘Jordan poised to become hub for Arab game producers’ 4   

3 Jordan ranked 77th on Fragile States Index 5   

3 ‘Over 1,300 abandoned cars removed from Amman streets this year’ 6   

10 Austrian delegation explores investment opportunities in Jordan 7   
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