
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 32/9/3102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02132)  صحيفة الرأي

 62 شركات أردنية تبحث إقامة شراكات تجارية مع نظيرتها الهندية 1

 2 منشأة سياحية من بداية أيلول 082إغالق  6

 62 ديناراً سعر األضحية حسب المنشأ 351 -051: جوابرة  3

 62 البيطار رئيساً لالتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية 4

 62 فأكثر% 51إجراءات جديدة بحق الشركات المساهمة العامة البالغة خسائرها 5

 84 تحديات قطاع النقل البحري كبيرة ومتشابكة: شبيب 6

 84 "الُمصدر األردني"مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز يطلق جائزة  7

 

 (02953) صحيفة الدستور

 12  شركات أردنية تبحث اقامة شراكات تجارية مع نظيراتها الهندية 0

 1  الملك عبدهللا الثاني للتميز يطلق جائزة المصدر االردنيمركز  3

 2  من مشروع قانون ضريبة الدخل 2تعيد صياغه المادة " االقتصاد واالستثمار النيابية" 2

 14  تطبق االنظمة الخاصة بصندوقي التكافل والتامين االجتماعي" تجارة الزرقاء"  2

 

 (2302) صحيفة العرب اليوم

 18 الرواتـب تستنزف ثلث الموازنــة العامــة 1

 18 مليون دينار أقساط التأمين المكتتبة خالل النصف األول 322 6

 18 3105 -3102اطالق جائزة اإلمارات للطاقة في دورتها الثانية  0

 12 حريصون على نجاح االستثمار بقطاع االتصاالت: سليط. د 8

 12 تدرس البدائل لمشروع التوسعة الرابع" المصفاة" 2

 

 (2222)  صحيفة الغد

 8ب  تبحث إقامة شركات تجارية مع شركات هندية" تجارة عمان" 0

 8أ  البنك الدولي يتعهد بتمويل تشغيل الباص السريع 3

 9أ  "ضريبة الدخل"تعدل بندا يتعلق بااليجارات والخلوات في " االقتصادية النيابية" 2

 01أ  تنفي رفع أسعار الكهرباء قبل نهاية العام  "الطاقة" 2

 3ب  مليون دينار 3012تستقر عند " مراقبة الشركات"لدى   رؤوس االموال السورية 5

 2ب  مليار دينار 0212وتتجاوز % 2ترتفع " المركزي"ميزانية  2

 2ب  هيئة الطاقة والمعادن على معابر تفتيش في العقبة 2
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