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الصفحة                                                                                                                                   (17549) صحيفة الرأي  

 28  مراد: انجزنا استراتيجية شاملة لغرفة تجارة عمان خالل األربع سنوات الماضية 1

 3  مباحثات أردنية عراقية تفضي لتوافقات حول تفعيل التعاون االقتصادي وبحث ملفات مالية عالقة 2

 26 *ية حول الموازنة.. اليومالنواب يستمع لتقرير لجنته المال 3

 27 إطالق اسم الشيخ زايد آل نيهان على مشروع القويرة للطاقة الشمسية 4

 27 مليار دينار بتشرين األول 25,97التسهيالت االئتمانية تتجاوز  5

 27 والمستأجرين أضعف الحركة التجاريةالزعبي: قانون المالين  6

 27  العمري يطالب بإطالق خطة تحفيز للقطاع العقاري 7

 27 *السياح الذين يدخلون األردن ال الدخلالمسلماني يدعو للحديث عن عدد  8

 28  مليون دينار954ميناء حاويات العقبة يرفد الناتج المحلي والموازنة بـ  9

 52 *المركز العالمي للتحكيم يختار األردن مقرا ألعماله 10

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18472) صحيفة الدستور

 18 العين مراد "تجارة عمان" ساهمت بفاعلية في تطوير القطاع التجاري والدفاع عن مصالحه 1

  5 المالية وتوصياتها حول الموازنةالنواب يستمع اليوم إلى تقرير اللجنة  2

 7 خليفة: تفعيل مبدأ االعتماد على الذات من أولويات النهج االقتصادي الجديد 3

 9 المستقلة لالنتخاب: تعرض الجوانب اإلجرائية النتخابات غرفة تجارة األردن 4

 17 ألف طن قمح 120والتجارة تطرح عطاء لشراء الصناعة  5

 17 مليار دينار خدمة الدين العام لنهاية تشرين األول الماضي 1.48 6

 18  كتلة "الشباب": النتخابات التجارة تتعهد بالنهوض بقطاع اإلسكان 7

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الدستور

 (4890) صحيفة األنباط

 2 مراد: غرفة تجارة عمان باتت عالمة فارقة لالقتصاد الوطني 1

 3 %9توقعات بتخفيض أسعار المحروقات بنسبة  2

 7 %20بخسارة  2018النفط يتجه إلنهاء العام  3

 

 (4110) صحيفة السبيل

 4 عالمة فارقة لالقتصاد الوطنيمراد: غرفة تجارة عمان باتت  1

 4 صناعة عمان" تدعو إلى عدم شمول جرم "الشيك بال رصيد" بالعفو العام" 2

 4 العمري: إطالق الحوار حول نظام األبنية في عمان مطلع العام 3

 

 (5166) صحيفة الغد

 4ب   مراد: "تجارة عمان" عالمة فارقة لالقتصاد الوطني 1

 1ب   من االشتراكات المنزلية %53اإلعفاء من بند فرق أسعار الوقود يشمل  2

 2ب   نسبة التمويل لخطة االستجابة لألزمة السورية 38.4 3
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1 Jordan, Iraq premiers set timeline for historic economic cooperation projects  1 

2 GAM food truck project begin with 30-50 assigned locations  2 

2 Quwaira Solar Plant named after UAE’s Sheikh Zayed  3 
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