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 الصفحة                                                                                                                                  (27461)  صحيفة الرأي

 1  سلع على ضرائب وتفرض الصحي والصرف والمياه الطاقة أسعار ترفع السعودية 2

 2  المحاكم قضايا عن لالستعالم الذكية الهواتف تطبيق تطلق" العدل" 9

 2  والزراعة والصناعة المنازل قطاعات باستثناء الوافدة العاملة استقدام وقف 1

 22  لألردن قرضها من الثاني الجزء تحول الدولي للتعاون اليابانية الوكالة 4

 22  "المعلومات وتقنية االتصاالت" بـ للريادة عامة حاضنة أول إلنشاء وشيك اتفاق: الذنيبات 7

 22  العامة الموازنة مناقشة تواصل" النواب مالية" 6

 22  الصناعي القطاع معاناة تعمق المنطقة اضطرابات: الحمصي 8

 22  الحالي العام افتتاحها تم مطعما 871: حمادة 2

 22  االمريكي الخام عن منخفضا عاما 22 في مستوى أدنى من يقترب" برنت"و% 1 يهبط النفط 10

 

 (26122) صحيفة الدستور

 2 النسور يؤكد اهتمام األردن بزيادة تعاونه مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 2

 6 اتفاقية تعاون بين وزارتي العمل األردنية والفلسطينية 9

 6 "اسرائيلية"مستثمرون عرب يقعون ضحايا شركات نصب  1

 2 على اتفاقية منطقة حرة بين األردن وتركيا" التصديق"تناقش " االقتصاد النيابية" 4

 21 البنك العربي في المرتبة األولى من حيث القيمة السوقية في بورصة عمان 2

 22 مليون دوالر 96.07التوقيع على اتفاقيتي قرضين ميسرين ومنحة للمملكة بقيمة  7

 

 (4122)  صحيفة الغد

 9ب   غرفة تجارة عمان/ اعالن ايدنا وحدة مصلحتنا وحدة 2

 2ب  الحكومة ستعوض تثبيت سعر الغاز من المحروقات األكثر انخفاضا: الفايز 9

 2ب  %31قروض البنوك االردنية في فلسطين ترتفع  1

 2ب   البرنامج النووي دليل قوة الدولة واستقرارها: المومني 4

 1ب   توجه لتأسيس صندوقين ضمن برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: فريز 2
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1 Kuwait-based fund provides $71m in soft loan. Grant to Jordan 1 

2 Fuel prices should drop by 4.5-12% next month- GSOA 2 

3 NEPCO to float tenders next year to buy more LNG 1 

9 Economy in 2016 by Jawan Anani 4 
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