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 الصفحة                                                                                                                                  (02661)  صحيفة الرأي

 84 القبرصية" بافوس"و " تجارة عمان"خطة عمل مشتركة بين  0

 26 اليوم... مركز الرأي للدراسات يعقد ندوة حول قانون المنافسة  2

 6 تطلق خدمة الواتس أب للشكاوى وتبسيط اإلجراءات" العمل" 3

 4 تنهي استراتيجية شاملة لتسويق السياحة العالجية" المستشفيات الخاصة" 8

 26 في شهرين" إي فواتيركم"مليون دينار قيمة الفواتير المدفوعة عبر  0172 6

 26 شركات خاصة تستغل أسم الدائرة لتنفيذ دراسات استطالعية: االحصاءات 2

 22 2126بحلول % 21رفع معدالت المشاركة االقتصادية للمرأة إلى ": الضمان" 1

 84 واضطرابات المنطقةاالقتصاد الوطني استطاع مقاومة صدمات : خبراء 4

 84 باإلخالل باألمن الوظيفي للعمال" توتال"تتهم " البتروكيماويات" 9

 

 (01843) صحيفة الدستور

 22  خطة عمل مشتركه بين تجارة عمان وبافوس القبرصية 0

 1  ماتتدعو اصحاب الرخص المهنية واإلعالنية الى تجديدها تجنبا للغرا" األمانة" 2

 20  مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص نهاية أيار المقبل 3

 20  االستثمار المصرية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدينالور يبحث مع وفد هيئة  8

 22  المملكة منفتحة على جميع الصعد الرسمية واالهلية والتجارية على روسيا: الكباريتي 6

 22  تثمن القرار وتطالب بإعفاء الغاز الطبيعي من الضرائب" صناعه االردن"  2

 22  استخدام الغاز يقلل الكلف ويعزز المنافسةالسماح للمصانع : ابو وشاح  1

 

 (8016)  صحيفة الغد

 2ب  "بافوس القبرصية"و " تجارة عمان"خطة عمل مشتركة بين  0

 4أ  تؤكد حرصها على حقوق العمال ورعاية المستثمرين" العمل" 2

 0ب  2106مليار دينار اجمالي الدين العام للمملكة بنهاية  28741 3

 2ب   تحذير من تراجع ملحوظ للتصدير للسوق المصرية ومطالبات بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل 8

 2ب  2102مخالفة بحق مكاتب سياحية منذ بداية  21 6

 3ب   تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي بنقذها من ارتفاع كلف الطاقة: خبراء 2

 3ب  مشكلة السوق المالية ليست شح السيولة بل ضعف الفرص: عنز 1

 

The Jordan Times (12287)                                                                                                                        Page  

10 Murad, Demetriades seek better Jordanian –Cypriot relations  1 

1 2015 budget deficit up by JD346m as revenues drop  2 

3 Tourism development continues despite regional turmoil-minister    3 

10 Analyst blasts performance at Amman Stock Exchange     4 

10 Russian –Jordanian Business Forum working to upgrade ties 5 
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