
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 11/11/6112الثالثاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (12761)  صحيفة الرأي

   44  فعاليات صناعية وتجارية تثمن قرارات الحكومة ذات الشأن االقتصادي 1

   6 االردن يواجه صعوبات اقتصادية ويدعو لزيادة المساعدات اليابانية: الفايز 6

   1 أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الشمس في الشرق االوسط: شمس معان 1

   2  بحث فتح أسواق بولندا أمام منتجاتنا الزراعية 4

   2  الف طن من الزيت 62المعاصر تبدأ عملها وتوقع انتاج  6

   8  مليون الجئ سوري أربك سوق العمل 1.6وجود : المعايطة 2

   8  في ظل استمرار اغالق الحدود مع سوريامشكالت القطاع الزراعي تتنامي  7

   61  مطلع العام المقبل" االلزامي"شركات تأمين تطالب بتحرير : مصدر 8

   61 اتفاقية العطارات مهمة لتوفير التمويل لمشروع انتاج الكهرباء من الصخر الزيتيتعديالت " الطاقة" 9

   61  عالميا على مؤشر البيئة المؤسسية 14االردن بالمرتبة  11

   61  خالل عامين 1.1يتوقع نمو االقتصاد الوطني الى : البنك الدولي 11

   61  خالل أيلول" حرة الزرقاء"ألف مركبة الداخلة والمصدرة من  2.2 16

   64  المحمدية التنموية في البادية االردنية توقيع اتفاقية تطوير لمنطقة 11

   64  تراجع أسعار الذهب محليا دينار االسبوع الماضي 14

   64  اللجنة العربية للتأمين الصحي تعقد اجتماعها غد في عمان 16

   64  مؤتمر شراكة عبري هندي في مسقط كانون األول المقبل 12

   44  الطاقة البديلة توجه استراتيجي للدولة: القضاه 17

   

   (1728) صحيفة الدستور

   66 قرار اعفاء غرامات المتأخرات الضريبية ايجابي وممتاز: مراد 1

   1  اتصاالت مع االشقاء السعوديين الستثناء االردن من رسوم التأشيرات" : الدستور" وزير النقل لـ  6

   1  اتفاقية ألقامه سوق إقليمي للمواشي في محافظة معان 1

   1  إقرار قانون األمانة الخاص قبل نهاية العم الحالي 4

   66  تشيد بقرارات الحكومة االقتصادية" صناعه االردن"  6

   66 تثمن قرار اعفاء الموجودات الثابته" جمعية المستثمرين"  2

   61  العراق بمقدمة الدول العربية واالجنبية االكثر استيرادا للمنتجات الصناعية االردنية 7

   

   (4171) صحيفة الغد

   1ب  يشيد بقرار اعفاء غرامات المتأخرات الضريبية: مراد 1

   1أ  توجه سعودي للتراجع عن رفع رسوم التأشيرات: الصعوب 6

   1أ  منع اصدار الحواالت المالية للعمال الوافدين المخالفين 1

   7أ  تدعو للحذر من غشاشي زيت الزيتون" الزراعة" 4

   8أ  خطة شاملة لتشجع االستثمار في السياحة" عناب 6

   1ب  سنوات 2تعاني ندرة االستثمارات السياحية منذ " البترا" 2

   6ب  دوالرا للبرميل بنهاية العام 21بلوغ سعر النفط " ال تستبعد"السعودية  7

   6ب  6111استثمارات الطاقة النظيفة عند ادنى مستوى منذ  8

   1ب  مار المشتركمؤتمر الشراكة العربي الهندي سيرفع حجم االستث: الطباع 9
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10 Commerce chamber commends gov’t waiving fines on overdue taxes  1   

1 Next year, people will decide their development priorities — Mulki  2   

1 29,000 Syrians issued work permits this year  3   
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10 Despite drop, exports exceed JD3 billion in nine months  5   
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