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 الصفحة                                                                                                                                   (17166) صحيفة الرأي

 4 *الطراونة يعلن عن تفاهمات مع الحكومة لحل أزمة رفع األسعار 1

 9 وزير الزراعة: سوق للسمك قريبا بالتعاون مع )األمانة( 2

 9  وزير الزراعة: مشروع قاعدة البيانات يهدف إلى توحيد الرقم الزراعي 3

 9 2017"الزراعة" تصدر تعليمات استيراد حطب التدفئة لسنة  4

 25 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية 300يعفي القضاة: العراق  5

 25 مليار دينار موجودات البنوك بتشرين األول 4٨٫93"المركزي":  6

 25 "التجارة األميركية في األردن" تنتخب مجلس إدارتها 7

 25 صناعة األردن" تنظم الملتقى الثالث للملحقين االقتصادين ٨

 26  201٨منتدى االستراتيجيات األردني يصدر تحليله السنوي لقانون الموازنة العامة لعام  9

 27 القضاة: القطاع الصناعي محرك رئيسي للنمو االقتصادي وفرص العمل 10

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (1٨091) يفة الدستورصح

 1  تفاهمات حكومية نيابية تمهد لمناقشة الموازنة 1

 17  اطالق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في االردن 2

 17  شحادة : تنزانيا بوابة لدخول أسواق شرق أفريقيا 3

 1٨ *الزعبي يعلن نية " اإلحصاءات" إنشاء وحدة خاصة باألمن الغذائي 4

 19 النمو االقتصادي الحقيقي هو التحدي الرئيس الذي يواجه أصحاب القرار 5

 ور *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الدست

 (3٨10) صحيفة السبيل

 4 الحكومة والنواب أمام تحدي تنفيذ حزمة برنامج اإلصالح المالي 1

 5 عن الخبز ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات عن السماح بتمرير الموازنةالعكايلة: لن يشغلنا رفع الدعم  2

 6 األسمدة والبذور المحلية تحضر بقوة في معرض أنطاليا الزراعي التركي 3

 

 (4507) صحيفة األنباط

 17 بالمائة 19ارتفاع صادرات صناعة الزرقاء بنسبة  1

 17 دول خليجية ترفع أسعار البنزين الممتاز والعادي 3 2

 

 ( 47٨3) صحيفة الغد

 7أ   "العمل": الموافقة على معالجة أوضاع الوافدين المتزوجين من أردنيات 1

 1ب  تمويل خطة االستجابة ألزمة اللجوء 43٫1% 2

 1ب   العام المقبل %4٫4توقع ارتفاع إيرادات "كهرباء السمرا"  3
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1 Gov’t offers compromises to lawmakers in a bid to pass price hikes 1 
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