
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 1/11/1112الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (14662)  صحيفة الرأي

 24  وفد اقتصادي اردني الى سلوفينيا كانون الثاني المقبل 1

 12 فهد الفانك/ تقديرات متواضعة للنمو 1

 12  عصام قضماني/ عراقيل أمام الطاقة البديلة 3

 12 تبحث إقامة مستودعات تخزين الغاز المسال بالعقبة" البيئة اآلمنة" 6

 12 الحاج حسن مديرا عاما لمنطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين 2

  31  بين التطورات المتسارعة والحاجة الى تعديل التشريعات".. العقبة الخاصة" 4

 31  التعداد موضوع علمي وفني يسير وفق ما هو مخطط له: الفاخوري 7

 

 (17371) صحيفة الدستور

 22  االردن نقطة وصل للتجارة بين اوروبا والعالم: رئيس غرفة تجارة عمان  1

 22  "أساسيات الملكية الفكرية والتراخيص" ورشة عمل  1

 9  توقف استقبال طلبات ترخيص جديدة لسبع مهن" االمانة"  3

 22  أرباح الصادرات من الضريبةتثمن قرار تمديد إعفاء " جمعية المصدرين"  6

 22  المملكة الثامنة عربيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2

 22  إعفاء سياح فنادق العقبة من رسوم الحافالت السياحية 4

 

 (6143)  صحيفة الغد

 3ب   االردن نقطة وصل لحركة الصادرات والمستوردات مع أوروبا ودول العالم: مراد 1

 1ب   إعالن دورات تدريبية.. غرفة تجارة عمان 1

 1ب   نصف دينار" الغاز"ورفع % 6.3-2.2تخفيض أسعار المحروقات االساسية  3

 1ب   مليون دوالر 222الحكومة توقع اتفاقيات منح وقروض ميسر مع السعودية بقيمة  6

 1ب  "االستثمار"االتصاالت تعتزم التوعية بحوافز القطاع في  2

 6ب   في شباط" التعداد"إعالن نتائج : الفاخوري 4
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2 Jordan, Slovenia discuss trade cooperation  1 

11 Murad, Bervar discuss Jordan, Slovenia ties 2 

2 Exporters welcome Cabinet decision to extend income tax exemptions   3 

2 Gov’t raises price of gas cylinders, lowers prices of other fuel products    4 

3 Trade minister urges Slovenian businesspeople to invest in Kingdom 5 

3 Jordan second in Arab world in mobile market competitiveness   6 

3 $65 million Saudi grant to contribute to desert road rehabilitation  7 

3 Ministry to invite bids to implement Red-Dead project 8 
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