
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/5102/ 9الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (00312)  صحيفة الرأي

 52 "تجارة عمان"األميرة عالية تلتقي مجلس إدارة  0

 52 رسومجهود متواصلة إلعفاء التجار المتضررين من أي : مراد 5

 5 ديناراً كلفة جمع ونقل طن النفايات على األمانة 01: بلتاجي 3

 3 وأوروبادراسة دعم الصادرات المنقولة جواً إلى روسيا : النسور 0

 50 فهد الفانك/ ارتفاع المديونية معرفة السبب ال تبرر النتيجة  2

 50 عصام قضماني/  خفض الفائدة للمرة السادسة 0

 52 !أزمة ميناء الحاويات متكررة أين الحلول؟ 7

 52 "الميناء"النائب عطية يثمن إجراءات الحكومة في  2

 59 تطالب شركاء تصويب أوضاع شركاتهم المسجلة في الصناعة" الضريبة" 9

 25 توقعات بانخفاض جديد لليورو بعد أزمة اليونان 01

 

 (07535) صحيفة الدستور

 2  األميرة عالية بنت الحسين تلتقي مجلس إدارة غرفة تجارة عمان 0

 07  الجهود متواصلة لحل ازمة ميناء الحاويات" : تجارة عمان" رئيس  5

 0  االف دينار رسوم سنوية على محال تقديم األرجيلة 01 3

 0  شروط إلغاء قرار التسفير" الوافد المخالف" العمل تحدد لـ  0

 0  بمحاكمة معوقي االستثمارالنائب المسلماني يطالب  2

 2  إلعادة النظر بقرار فرض رسوم ازدحام على الحاويات" ميرسك"   الملقي يدعو 0

 02 تكثف رقابتها على محالت االلبسة وتدعو للتحقق من التنزيالت والعروض" الصناعه والتجارة"  7

 

 (0533) صحيفة العرب اليوم

 07 أشهر 2نمو التسهيالت الممنوحة من البنوك في %  3.7 0

 02 مليون دينار خسائر قطاع الشحن البري من جراء أزمات المنطقة 211 5

 09 المركزي يخفض اسعار الفائدة ربع نقطة مئوية 3

 09 مليون دينار حجم االستثمارات العربية في بورصة عمان 530 0

 09 أزمة ميناء الحاويات تراوح مكانها بسبب سوء اإلدارة: نقابة التجار 2

 

 (3950)  صحيفة الغد

 2ب  األميرة عالية بنت الحسين تلتقي مجلس إدارة غرفة تجارة عمان 0

 2ب  "ازمة الميناء"الجهود متواصلة لحل : مراد 5

 0ب  يتطلب تحفيز االستثمار وزيادة االنفاق الرأسماليزيادة النمو االقتصادي : خبراء 3

 5ب  استمرار معاناة القطاع السياحي في المملكة: حمدان 0

 3ب  %9قيمة الشيكات المرتجعة ترتفع  2

 2ب  %2أسعار المنتجين الزراعيين ترتفع  0
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