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 الصفحة                                                                                                                                   (17145) صحيفة الرأي

 9 عناب: ال بد من تطوير السياحة بطريقة تنافسية ومستدامة 1

 22 د.فهد الفانكهل القرارات صعبة حقا؟/  2

 22 المساعدات؟/ عصام قضماني 3

 23 *اإلنجاز بالمدينة الصناعية في جرش %56وزير االستثمار:  4

 23 حجم االستثمار غير األردني في قطاع البنوك بتشرين األول 57.9% 5

 23 فاخوري يبحث مع وزير بريطاني دعم األردن لمواجهة أعباء اللجوء 6

 23 تجار ومستوردون بانتظار القواعد الفنية الخاصة باللمبات الموفرة للطاقة 7

 24 صد العمالي: تدهور صناعة األلبسة يتسبب بفقدان الخياطين لوظائفهمالمر 8

 44 ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين بأيلول مقارنة بالعام الماضي 4.3% 9

 44 ماليين عدد سكان المملكة 10 10

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18070) صحيفة الدستور

 21  دو" اتفاقية لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة" الصناعه والتجارة" توقع مع " يوني 1

 21  مليار دوالر 1.6السفير الصيني: بدء العمل بمشروع " العطارات" بكلفة  2

 22 مليار دينار حجم تجارة المناطق الحرة بالربع الثالث 1.750 3

 

 (3792) صحيفة السبيل

 6 % أيلول الماضي 4.3الصناعات التحويلية ترفع أسعار المنتجين الصناعيين  1

 

 (4486) صحيفة األنباط

 3 الخضراوات لدول الخليجانخفاض الصادرات الزراعية من  1

 14 كانيم: التطلعات االقتصادية األردنية لن تتحقق دون معالجة عدم المساواة 2

 14 اجتماع أغادير يبحث مواصلة تعزيز التعاون في مجال المنافسة 3

 15 الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع التوقعات برفع أسعار الفائدة 4

 

 ( 4762) صحيفة الغد

 1ب  بدل "الخبز والمبيعات"  دينار قيمة دعم األسرة السنوي المتوقع 149.7 1

 1ب   يامنتجا أردنيا تستطيع الوصول الى أسواق هنغار 36 2
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1 UNRWA makes $707 million appeal to sustain its services 1 

2 Experts discuss impact of tourism on sustainable development  2 

2 Trade Ministry, UNIDO sign agreement to support SMEs competitiveness 3 

3 Fakhoury, British minister discuss bilateral cooperation  4 

4 World’s largest solar plant built in a refugee camp launched in Zaatari  5 

5 Global Entrepreneurship Week 2017 kicks off 6 
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