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 25/12/2017ثنين اال
 الصفحة                                                                                                                                   (17186) صحيفة الرأي

 2 "النواب" يقر "المشتقات البترولية" واتفاقية امتياز التقتير السطحي للصخر الزيتي 1

 2 *غدا  " أمام المجلس.. 2018"مالية النواب" تتلو قرارها وتوصياتها حول "موازنة  2

 3 الحكومة ترخص خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية 3

 4 *"العمل" تكثف الزيارات التفتيشية على المؤسسات 4

 10 سلعة ألسواقها.. واألردن يسعى الستثناء البضائع المحلية 900الجزائر تمنع استيراد  5

 10 ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين في تشرين األول 6

 11 *اهتمام تركي بالسياحة العالجية في البحر الميت 7

 

 (18111) صحيفة الدستور

 7  رئيس تجارة عمان: نسعى لتوسيع عالقاتنا التجارية مع نيجيريا 1

 1  مترا من رسوم التسجيل 150إعفاء شقق ومساكن الـ  2

 7  " تجارة الزرقاء" تدعو لالستفادة من خدمة " السخانات المدعومة" 3

 7  " تنظيم االتصاالت" تحذر من تداول لعبة الحوت االزرق على االجهزة اللوحية والهواتف الذكية 4

 

 (3828) صحيفة السبيل

 4 مراد: تمديد اعفاء الشقق سيحفز قطاع العقار 1

 4 2017تصريح عمل في  3500مكتب عمل الرمثا منح السوريين  2

 4 "العمل" تنفيذ حمالت تفتيشية مكثفة على المصانع في المناطق التنموية 3

 5 خالل الشهر الماضي %15تراجع صادرات الخضار  4

 5 %5.5الخس الصيني والملفوف يرفعان أسعار الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين  5

 

 (4528) صحيفة األنباط

 7 تمديد اعفاء الشقق سيحفز قطاع العقارمراد:  1

 6  مليون دوالر 3.5الناصر: مشاريع مياه مع الصليب األحمر بقيمة  2

 7 ترسم خارطة طريق العاصمة االقتصادية2025استراتيجية العقبة  3

 

 ( 4803) صحيفة الغد

 10  شركة إلنشاء محطة تخزين كهرباء منتجة من الطاقة 23تأهيل  1

 10  ترجيح تثبيت أسعار المحروقات الشهر المقبل 2
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2 Turkish trade attaché, JFDZG discuss investment opportunities 1 

3 ‘Jordanian industrial exports drop by 6.37 per cent’  2 

3 No ‘extra fees’ on fuel derivatives — Lower House 3 

3 Gov't approves smart apps for public transport 4 

3 Cabinet approves cooperation between Planning Ministry, GAM and UNICEF  5 
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