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 صحيفة الرأي )17276(                                                                                                                                   الصفحة  

 28 تحت الضغط.. الحكومة تتراجع/ عصام قضماني 1  

 29 ستاندرد أند بورز تؤكد التصنيف االئتماني لألردن عند )ب+( ونظرة مستقبلية مستقرة 2  

 29 هل يواكب القطاع الخاص خطوات الملك؟.. 3  

 29 دينار الودائع لدى البنوك بكانون الثانيمليار  ٣٣٫٤٤ 4  

 29 الفاخوري: نعمل بنهج تشاركي على استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر 5  

 29  " مجدية اقتصاديا لرفع إنتاجية غاز الريشة 28وزارة الطاقة: البئر " 6  

 30 مستثمرون يشيدون برسائل االطمئنان الملكية لترويج األردن اقتصاديا   7  

 56 *مؤسسة االستهالكية المدنيةارتفاع الحصة السوقية لل 8  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الراي  

 (18199) صحيفة الدستور

 1 اقتصاديون لـ " الدستور": زيارة الملك الى هولندا تفتح آفاقا اقتصادية واستثمارية مهمه 1

 1  دوالر إلنشاء مجمع صناعي لالسمدة بالعقبةمليار  2

 1  شركة جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات 26تسجيل  3

 1  صناعه عمان: تحسن في البيئة االستثمارية بالمملكة 4

 1 اقتصاديون لـ " الدستور": زيارة الملك الى هولندا تفتح آفاقا اقتصادية واستثمارية مهمه 5

 

 (3904) صحيفة السبيل  

 5 الحركة السياحية تبدأ باستعادة عافيتها في األغوار والبحر الميت 1  

 6 مليار دينار اإليرادات التأمينية المتوقعة العام الحالي 1.711الروابدة:  2  

 7 مجدية اقتصاديا لرفع إنتاجية غاز الريشة إلى الضعف 28الخرابشة: البئر  3  

 7  الهايبرد" اليوم“اجتماع لوكالء السيارات لمناقشة الضرائب على سيارات  4  

   

 (4615) صحيفة األنباط  

 12 لة بغرفة صناعة عمانارتفاع عدد المنشآت المسج 1  

 13 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2489 2  

 13 النفط يصعد مع تجديد دعم السعودية التفاق اإلنتاج 3  

   

 ( 4893) صحيفة الغد  

 2ب  "صناعة األردن" و "هيئة االستثمار" تنظمان ملتقى األعمال األردني الكيني 1  

 4ب   ترجيح تثبيت أسعار المشتقات النفطية 2  

 4ب  مليونا 33شركة جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بحجم استثمار  26تسجيل  3  

   

  
The Jordan Times 

(12896)                                                                                                                        Page  

  1 Standard & Poor’s keeps Jordan’s credit rating unchanged  1 

  1 Kingdom seeks global community’s help to address water crisis 2 

  3 Committee updating poverty strategy holds 3rd meeting  3 

  3 ‘26 ICT firms with JD33m capital register at JIC’ 4 
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