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 2/2192/ 91الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (96961)  صحيفة الرأي

 9 اليوم.. تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية  9

 4 مليون دينار دعما للمواد التموينية والعلفية 222 2

 4 ومنتدى االستراتيجيات حول القائمة الذهبية" العمل"مذكرة تفاهم بين  3

 4 بحث ازدواجية تراخيص المنشآت السياحية والتعاون مع القطاع الخاص 4

 29 حامد يشدد على اهمية تنفيذ المشروعات االردنية المصرية العراقية المشتركة 2

 29 الجاري" 24.. "أول ملتقى بحري في االردن بمشاركة عربية 6

 29 دوالرا مع تشكك المحللين في موجة الصعود 62النفط ينزل عن  1

 29 التعليم في المنطقة العربية من اجمالي الناتج المحليمعدل االنفاق على % 3.8 8

 23 ارتفاع الطلب على المواد الغذائية والمحروقات وتضاعف استهالك الخبز عشية المنخفض الجوي 1

 41 دول اتفاقية أغادير"توقيع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين  91

 

 (91114) صحيفة الدستور

 91  قانون االستثمار الجديد سيجذب مزيدا من االستثمارات للمملكة 9

 98  مصرفيون يؤكدون أهمية توجيه التسهيالت االئتمانية نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2

 21  يتحايلون على قرارات رسمية" حديد التسليح" تجار ومستوردون لـ  3

 

 (6934) صحيفة العرب اليوم

 94 تــوجه لتخــفيض أسعـار تـذاكــر دخـول الـبترا 9

 94 ملتقى عربي نهاية الشهر الجاري لتدعيم قطاع النقل البحري البيني: شبيب 2

 94 ارتفاع براءات االختراع المسجلة في المملكة%  929 3

 

 (3186)  صحيفة الغد

 99 فريز يؤكد أهمية تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات 9

 99 %1المبيعات على قطاع السياحة الى مطالبات بتخفيض ضريبة  2

 92 طلب مرتفع على المواد الغذائية والمراكز التجارية تتزود بكميات اضافية: عمان 3

 92 تدعو المواطنين لتأمين احتياجاتهم دون مبالغة" حماية المستهلك" 4

 

The Jordan Times (11954)         

                                                                                                               Page  

2 Meeting Addresses unemployment in Jordan  1 

2 Jordan, Egypt energy cooperation  2 

2 Rise in demand n food reasonable a head of storm-traders  3 

3 Jordanians spend JD500m on tobacco every year  4 

3 Companies abiding by Labour Law to added to ‘golden list’  5 

10 Business Development Centre, prince’s Trust International sign MoU  6 

10 Oxford business Group signs MoU with Jordan Investment Commission  7 

10 Arab banks should extend more credits to SMEs-banking experts  8 
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