
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/11/5112  األحد
 الصفحة                                                                                                                                  (19361)  صحيفة الرأي

 55  الحموري رئيسا للمجلس العالمي للسياحة العالجية 1

 52  فهد الفانك/ متابعة الرؤية العشرية 5

 52  عصام قضماني/ تنافسية االقتصاد االردني 3

 56  ال جدوى من تعديل قانون أقر بداية العام الجاري ولم يطبق: أبو صعليك 1

 56  الناتج المحلي االجمالي للمملكة العام المقبل% 7.3": النقد الدولي" 2

 56  توقع اتفاقيات استثمارية مع شركات صينية وماليزية" تطوير معان" 9

 31 تستوجب خفضا ضريبيا أو اعفاء من رسوم سنوية" االتصاالت"دعم القدرة االستثمارية لـ : ديرانية 7

 31  لضمان شراء زيت زيتون عالي الجودةحملة توعية  2

 31  توسيع قاعدة المكلفين واعادة النظر في نسب الضرائب على دخل االفراد السنوي 6

 29  نقيب الصرافين يتوقع ارتفاع اليورو في حال رفع بنك انجلترا الفائدة على االسترليني 11

 

 (17351) صحيفة الدستور

 1  يدعو لفتح االسواق الهندية أمام الصادرات األردنية  الملك 1

 1  تطالب بسقوف سعرية ألصناف أساسية من الخضار" حماية المستهلك "  5

 7  السفارة المصرية ترفض اعتذار آل الشوابكة 3

 11  األول عبدهللا الملك حدائق موقع إخالء قرار عن تراجع ال" : االمانه"  1

 22  سياسية وليست مستقبلية تنموية ابعاد ذو استحقاق العام التعداد:  الذنيبات 2

 

 (1115)  صحيفة الغد

 1ب   العام للنائب الوساطة تدعي وهمية شركة 11 تحويل: الصدر 1

 5ب   الخاص القطاع مع شركة مجلس تشكل" الطاقة" 5

 5ب  %52 يرتفع واالنتاج توعوية حملة تطلق" الزيتون منتجات مصدري" 3

 5ب  افريقيا في جديدة أسواق لفتح تسعى" الصناعة: "علي 1
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1 Jordan, India seek to increase trade exchange to $5b in 5 years  1 

1 IMF lowers Jordan’s GDP growth projection to 2.9% this year  2 

4 Local production of olives expected to rise this season 3 
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