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 صحيفة الرأي )17598(                                                                                                                                   الصفحة

 1 إجراءات تصعيدية للمكاتب الهندسية لفشل تعديل "األبنية لعمان 1

 3  شويكة: إنجاح قطاع السياحة يتطلب جهوداً تشاركية 2

 25 "ساعة الذروة" هاجس يقلق القطاع الصناعي ويضعف تنافسيته 3

 25 ردود استثماري إيجابي على ديونه الخارجية بكانون الثانياألردن يسجل ثاني اعلى م 4

 25 حدادين رئيساً لمجلس إدارة شركة العبدلي 5

 25 ألف الجئ سوري في المملكة 671.55األمم المتحدة:  6

 26 السماح بدخول الشاحنات العراقية إلى األراضي األردنية 7

 26 تجارة عجلون والسفارة الهندية تبحثان تعزيز االستثمار 8

 26 العزام: بوادر االنفراج االقتصادي تستدعي شراكة فاعلةالنائب  9

 48 ألف شقة مبيعة مستفيدة من قرار االعفاء خالل كانون الثاني 2,1 10

 غير المتوفي على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر أعاله 

 (18521) صحيفة الدستور

 1  نائب رئيس البرلمان االوروبي يدعو لدعم االردن بملف الالجئين السوريين 1

 1  الفايز يؤكد أهمية إجراء مراجعه شاملة لسياسات النقل العام 2

 19 مليار دينار خدمة الدين العام نهاية تشرين الثاني647.1 3

 

 (4145) صحيفة السبيل

 1 تحذر من تداول منتج غير مجازالغذاء والدواء" " 1

 3 الجغبير يدعو إلى تخفيض اشتراكات الضمان الشهرية 2

 3 وزارة التخطيط وهيئة االستثمار تتقاذفان متابعة "المنحة القطرية" 3

 3 ندوة عن اقتصاديات النقل والسالمة المرورية 4

 4 مدير عمليات "أونروا" يثمن الدعم األردني للتغلب على الضائقة المالية 5

 

 (4939) صحيفة األنباط

 2 الفايز: فرص لالستثمار باألردن في مجال السكك الحديدية 1

 6 تجارة العقبة ومجلس المحافظة يؤسسان شركة اقتصادية لخدمة المدينة 2

 7 2019ألعلى مستوى ب  %2أسعار النفط تقفز  3

 

 ( 5215) صحيفة الغد

 2ب  القطاع الخاص يرفض تعديالت نظام االستثمارات لغير األردنيين 1

 1ب  من األردنيين يصنفون الوضع االقتصادي بالسلبي %70إبسوس:  2

 1ب  مليون يورو لألردن 100االتحاد األوروبي يوافق على تقديم قرض ميسر ب  3

 1ب  ترجيح إقرار السياسة العامة للحكومة في االتصاالت قبل نهاية الشهر الحالي 4

 4ب  %1.8مؤشر أسعار الشقق السكنية ينخفض  5

 4ب  نقاط اتصال وطنية لتسهيل التجارة بدول أغادير 6
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1 Jordan ranks 4th in region on economic freedom index; experts outline shortfalls 1 

3 Garment sector stakeholders say setting up ‘sales period’ would help organise market  2 
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