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 الصفحة                                                                                                                                  (17493)  صحيفة الرأي

 26 التجارة مع تركيا .. صناع يؤيدون وتجار يعارضون فهل تنحاز الحكومة لمصلحة االقتصاد؟  1

 25 مليار دينار في آب 2,33البنوك األردنية في فلسطين تقدم قروضاً بقيمة   2

 26  عامين المقبليناألردن يبحث الحصول على مساعدات يابانية جديدة لدعم الموازنة لل  3

 32 وظيفة سنوياً  3000الخفش: "الضيافة" يوفر   4

 48 *جمعية المحاسبين تعيد تدقيق قوائم مالية لعدد من الشركات  5

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18416) صحيفة الدستور

 3 مليار دوالر إيرادات ألعاب الهواتف الذكية 137فاخوري:  1

 17 في تقرير ديوان المحاسبة« الصناعة والتجارة»ال مالحظات على  2

 17 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية  49 3

 19 تثمن إنهاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا« صناعة األردن» 4

 

 ( 4834) صحيفة األنباط

 2 منصة إلكترونية لتسويق منتجات صاحبات أعمال صغيرة ومشاريع منزلية 1

 4 إصدار وتجديد جواز السفر إلكترونيا نهاية العامالغرايبة:  2

 5 شركات أردنية تستأنف عملها قريبا في سوريا 3

 

 (4070) صحيفة السبيل

 3 تناقش تقرير األردن حول حقوق اإلنسان الخميس المقبلدولة   98 1

 3 مليون دينار ضريبة غير محصلة على المناطق التنموية  61 2

 4 تقرير ديوان المحاسبة على مائدة النواب اليوم 3

 5 الصبيحي: األردنيون العاملون في السفارات المقيمة بالمملكة يخضعون ل"الضمان" 4

 

 (5110) صحيفة الـغد

 2ب   فاعليات اقتصادية تدعو إلعادة النظر بإلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا 1

 3أ  إماراتي بشروط االستيرادمصدرو الخضار والفواكه يشكون من "تشدد"  2

 5أ   المسلماني: نريد حكومة تحفيز لالقتصاد ال حكومة مفكرين 3

 7أ   قرشا 36بين التجار تخفض أسعار "دجاج النتافات" معان: المنافسة  4

 1ب  مليون دينار بتأجيل مخصصات مقاولين واستمالكات أراض 151مصدر: الحكومة خفضت النفقات  5

 1ب  الرزاز: عدم رفع أي طلب شراء أثاث أو لوازم إال بمشاور "المالية" 6

 2ب   إطالق تطبيق خدمات عبر الهواتف الذكية للبريد األردني 7

 

The Jordan Times (13081)                                                                                                                      Page  

1 Jordan stuck in chicken-or-egg dilemma as uncertainty engulfs export prospects  1 

1 Japan’s future aid to Jordan to be reviewed in February meeting 2 

1 Housing developers turning away from Jordanian market 3 
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2 Agencies report over 16,000 cases of electricity theft since January 4 

3 Trade Ministry prepares to impose tariffs on Turkish goods 5 

5 Easy Jet flight from Berlin lands in Aqaba  6 
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