
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/21/1122  األربعاء
 الصفحة                                                                                                                                  (20111)  صحيفة الرأي

 7  لجنة زراعية لدراسة كلفة االسعار 2

 12  تعقد ورشة توعوية حول الجرائم االلكترونية" تجارة عمان" 1

 21  ضرورة االنتقال بالعالقات االقتصادية مع تونس لمرحلة جديدة من التعاون: مراد 3

 0  تدعو أصحاب العمل العاملين في منشآتهم شمولهم بمظلتها" الضمان" 1

 7  الحدود العراقية ما تزال مغلقة أمام الصادرات الزراعية": الزراعة" 2

 17 مليون دوالر 033بـ " العقبة الصناعية"استثمارا في  27: شيلدون 0

 17 ضبط مخالفات تتعلق بانشاء شبكات اتصاالت وتمرير مكالمات دولية 7

 17 تدعو لتثقيف الرقابة على محال المياه المفلترة" حماية المستهلك" 2

 12 تؤكد دعمها منح تكنولوجيا المعلومات حوافز استثمارية" إنتاج" 9

 12 ونقطة انطالقنا لدول أخرى" مساكن االردن"المملكة مركز الستثمارات : اسميك 10

 

 (27331) صحيفة الدستور

 22  وفد اقتصادي لتعزيز العالقات االقتصادية مع تونس الشهر المقبل" : تجارة عمان"  2

 6  تشكيل لجنة زراعية لدراسة كلف الخدمات الزراعية 1

 22  مليون دوالر من قيمة شحنه القمح البولندية 4031استرداد " : الصناعه والتجارة"  3

 22  قطاع الصحه واالدوية يشيد بقرار خفض ضريبة المبيعات والجمارك 1

 22  االجتماعي بالضمان أنفسهم لتسجيل منشأتهم في العاملين العمل اصحاب دعوة 2

 

 (1111)  صحيفة الغد

 1ب  جديدة اقتصادية صفحة بفتح نأمل: مراد 1

 0أ   تونس لدعم المستويات جميع وعلى مستعد االردن: الملك 2

 21أ    العالم في بحريا شحن خط 11 يخدم الحاويات ميناء: ينسن 3

 2ب   والشعير القمح موردي مع التعامل لتحديد موحدة لجنة: علي 4

 1ب   ألوانها يتغير الملتزمة غير النقل وسائط مخالفة: الحمود 5

 1ب   وباكستان االردن بين االقتصادي التعاون تعزيز بحث 6

 1ب   المخالفة والمقالع التعدين بحقوق العمل تعلق" الطاقة" 7

 1ب   والسفر السياحة مكاتب تراخيص إصدار تجمد" السياحة" 8

 1ب   الجمركي البيان انجاز تسهيل حول ورشة تعقد" االردن تجارة" 9
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10 ‘Jordanian delegation to visit Tunisia next month’ 1 

2 Renewable energy still not ‘mainstream’ in Jordan - expert 2 

3 IT sector Tax incentives expected soon –int@j 3 

3 UNESCO launches second phase of project to mitigate disaster risk in Siq   4 
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