
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية
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الصفحة                                                                                                                                   (17524) صحيفة الرأي  

 2 *وكالء السياحة" تحذر من التعامل مع مكاتب غير مرخصة" 1

 4 *"مالية النواب".. مناقشات غير تقليدية للموازنة العامة 2

 8 ون على دخول الحمضيات للسوق المحلي والزراعة تخاطب الجماركمزارعون يحتج 3

 21  أزمة مواصفة "البنزين" تتصاعد بين شد وجذب 4

 21 *الحكومة: قرار استثناء المشتقات النفطية من تطبيق المواصفات صدر سابقا   5

 21 تهريب دخان وبضائع مختلفةالجمارك تحبط  6

 22 *زواتي : األردن يحتل مرتبة رفيعة في مجال استخدام الطاقة المتجددة 7

 22 "المناطق الحرة": تجارة الترانزيت غير خاضعة لضريبة الدخل 8

 40 *الغرايبة يدعو الجانب العراقي لالستفادة من الخبرات األردنية في الحلول الرقمية 9

 40 * الشحاحدة يؤكد ان أسعار الخضار والفواكه أقل من العام الماضي 10

 40  "المستقلة لالنتخاب" تستقبل طلبات الترشح النتخابات غرف التجارة 11

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18448) صحيفة الدستور

 1  الحكومة : قرار استثناء المشتقات النفطية من تطبيق المواصفات اتخذ في سنوات سابقة 1

 1 تفاصيل العفو العام االسبوع المقبل شامال مخالفات السير والغرامات 2

 36 نحو مسح ألداء االسواق التجارية / خالد الزبيدي 3

 توفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الدستور*الخبر الصحفي أعاله غير م

 (4866) صحيفة األنباط

 2 الفايز يؤكد عمق واستراتيجية العالقة األردنية اإلماراتية 1

 5 ال صحة لوجود متبقيات مبيدات حشرية في منتجات الشاي 2

 7 صناعة عمان: حماية االستثمارات الصناعية مصلحة وطنية 3

 

 (4094) صحيفة السبيل

 3 "المواصفات" تنفي وقف استيراد البنزين 1

 5 السفير التركي يؤكد عمق العالقات مع األردن 3

 5 الغذاء والدواء": ال صحة لوجود متبقيات مبيدات حشرية في منتجات الشاي" 4

 

 (5142) صحيفة الغد

 1ب   خبراء: مخصصات ترويج االستثمار والصادرات في مشروع الموازنة ضئيلة جدا 1

 2ب  مدارس 10مليون يورو منحة أوروبية إلنشاء  30.6 2

 3ب  العالوين: "المواصفات" استندت لتقرير أجنبي "جاهز" يضر بسمعة منتج محلي كفؤ 3

 

The Jordan Times (13109 )                                                                                                              Page  

2 Senate president, Emirati ambassador discuss UAE investment in Jordan  1 

3 Customs personnel seize thousands of smuggled goods in November  2 

3 ‘Green energy projects to contribute to around 20% of electricity generation in 2020’  3 
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