
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 28/11/2018ربعاء األ
 صحيفة الرأي )17517(                                                                                                                                   الصفحة

 27 *افتتاح منتدى األعمال األردني التونسي 1

 2 *التعاون السياسي واالقتصادي والشراكة االستراتيجية محاور المباحث األردنية اليابانية 2

 3 "شؤون األسرة" تبحث مع "حق" قانون العمل 3

 5 شويكة تعلن القرارات الحكومية لتطوير القطاع العام 4

 6 النيابية" تطالب الحكومة دعم القطاع الزراعي"الزراعة  5

 10 العواملة: مدخل البلقاء يشكل عائقاً أمام جذب االستثمارات 6

 25 الملك يستكمل في اليابان حلقات التشبيك االقتصادي مع عمالقة آسيا 7

 25 الحكومة تقر الموازنة اليوم 8

 25 مليار دينار في أيلول 25,88التسهيالت االئتمانية تتجاوز  9

 25 *المواصفات تؤكد جودة المحروقات المطروحة في السوق المحلية 10

 26 المسلماني يؤكد ضرورة إعادة النظر بتعريف المهن وشروط ممارستها 11

 26 قانون الضريبة بين االعتراض وقرار االعيان/ رامي خليل خريسات 12

 27 *مليار دوالر 150أرامكو تتطلع للتحول الى مصدر للغاز باستثمارات  13

 27 *دد نسب خام مبيعاته النفطية باألسواق العالميةالعراق يح 14

 48 أسعار الليرة السورية خالل األسبوعيين الماضيينانخفاض  %6صرافون:  15

 48 حمودة: الشركات الصناعية متخوفة من إلغاء إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل 16

 48 *"المركزي" يصدر تعليمات حماية المستهلك المالي للعمالء ذوي اإلعاقة 17

 روني لصحيفة الرأي*الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكت

 (18440) صحيفة الدستور

 21 افتتاح منتدى االعمال االردني التونسي 1

 21 " صناعه عمان" تدعو الستمرار التباحث مع العراق إلعفاء الصادرات االردنية  2

 

 (4858) صحيفة األنباط

 7 افتتاح منتدى األعمال األردني التونسي 1

 

 (4088) صحيفة السبيل

 4 التونسي -تجارة عمان" تستضيف منتدى األعمال األردني " 1

 1 "المواصفات": ما زلنا ننتظر نتائج فحص البنزين من الخارج 2

 

 (5134) صحيفة الغد

 1ب  األردن وتونس.. تبادل تجاري ضعيف رغم تعدد االتفاقيات 1

 5أ  عقود 3مليار في  1.5االقتصادية اليابانية للمملكة تزيد على المساعدات  2

 1ب  خبراء: تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية أساسي لرفع كفاءة "النقل" 3

 2ب  األعلى للطاقة في دبي يطلق جائزة االمارات في عمانالمجلس  4

 2ب  عازر: الوقت غير مناسب لطرح حصة من "البورصة" للقطاع الخاص 5

 2ب   شكوى على مكاتب سياحة وسفر منذ بداية العام 362 6
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1 King, Japan PM discuss opportunities to boost ties, regional challenges 1 

2 UNICEF opens vocational training centre in Maan for women, youth 2 

2 More needed to improve ‘stagnating’ global trade position of MENA region — OECD 3 

3 Taxi drivers renew protests as planned app fails to satisfy some  4 

3 Local women gather for workshop on building leadership skills  5 

3 Turkey, Jordan reaffirm consolidated stand on occupied city of Jerusalem  6 

3 QAIA welcomes 9.2% more travellers in October  7 

3 MPs launch enquiries into taxation, fuel-pricing policies, delayed gov’t projects  8 
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