
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/12/2018حد األ
الصفحة                                                                                                                                   (17521) الرأي صحيفة  

 48  زامبيا مع التجارية المملكة عالقات لتعزيز يدعو عمان تجارة رئيس 1

 1 المحاصصة وترفض السلع النسياب تدعو الخضار لمصدري مذكرة 2

 3 * المركزي بالسوق الصادرات بساحة العمل بدء 3

 25 *التجارة غرف النتخابات الناخبين جداول على االعتراض فترة انتهاء 4

 25 البلد وسط بمنطقة الشابسوغ شارع اعمال بإنجاز باإلسراع يطالب القواسمي 5

 25 التواصل وسائل على للعمل المعلومات تكنولوجيا بقطاع أردنية شركة 20 تدريب 6

 25 التسديد حال المقسطة األرصدة يشمل راماتالغ إعفاء" الضريبة" 7

 26 وتطبيقاتها النووية والتكنولوجيا بالعلوم تميز كمركز األوسط بالشرق الصدارة تبوأ األردن: طوقان 8

 48 *اليوناني العربي بالمنتدى يشارك أردني تجاري وفد 9

 الرأي لصحيفة اإللكتروني الموقع في متوفر غير أعاله الصحفي الخبر*

 (18444) الدستور صحيفة

 19  زامبيا مع التجارية المملكة عالقات لتعزيز تدعو" عمان تجارة" 1

 19 2019 في التقديرية التمويل موازنة دينار مليار 6.29 2

 19  والمتوسطة الصغيرة للمنشآت واالجتماعي االقتصادي الدور لتحفيز مؤتمر 3

 20  المجاالت مختلف في البلدين بين عاونالت عالقات عمق على تأكيد لليابان الملك زيارة 4

 

 (4862) األنباط صحيفة

 13 الثاني تشرين في%  4 للزرقاء التجارية الصادرات انخفاض 1

 

 (4090) السبيل صحيفة

 4 رم منطقة لتطوير دينار ماليين 10": الخاصة العقبة" 1

 

 (5138) الغد صحيفة

 4 ب  زامبيا مع التجارية المملكة عالقات لتعزيز يدعو مراد 1

 1 ب  المنال صعبة الموازنة  في المقدرة الضريبية اإليرادات: خبراء 2

 1 ب 2019 في واألرباح الدخل ضريبة من المتوقعة اإليرادات حجم دينار مليار 1.18 3

 1 ب  دينار مليون 121 الخزينة إيرادات يرفع" العامة الموازنة" الى حكومية وحدة 29 نقل: كناكرية 4

 1 ب "الفنادق ديون" ملف إلنهاء دينار مليون 46 بتسديد تتعهد ليبيا 5

 2 ب  سورية الى الصناعية المنتجات تصدير تعيق صعوبات.. جابر معبر فتح بعد 6

 2 ب  مرضية بصورة يتقدم الموحد الوطني السجل مشروع: الدولي البنك 7
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1 ‘Kingdom 3rd most economically free country in Arab world despite decline’ 1 

1 19th olive festival receives 40,000 visitors in two days – organizers  2 

3 Dozens protest Income Tax Law, economic policies near Prime Ministry  3 
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