
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/9102/ 92األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02191)  صحيفة الرأي

 11 "حاويات العقبة"تتراجع عن قرار فرض رسوم ازدحام على " ميرسك" 0

 1 االردن مستقر وآمن وجاذب لالستثمار: مؤسسة دولية تؤشر 99 9

 91 مباحثات اردنية كويتية مشتركة بشأن األوضاع األمنية واالقتصادية 1

 19 فهد الفانك/ هل نستدعي الصندوق للمرة الثالثة 4

 19 عصام قضماني/ التسويات العالقة في قضايا الشركات 2

 11 توجه حكومي لتعديل قانون ضريبة الدخل 2

 11 مليون دينار الوفر المتوقع حال توفير كامل احتياجات المملكة من الغاز المسال 011 7

 11 هل تؤدي الغرض؟؟.. حوافز واعفاءات الحكومة 0

 12 من االوراق المالية% 01يستحوذ على " الخدمات"االستثمار غير االردني في  2

 24 األردني التركيدراسة تخفيض رسوم الترانزيت للخط المالحي : شبيب 01

 

 (07942) صحيفة الدستور

 1  تلغي قرار فرض رسوم ازدحام على ميناء العقبة" ميرسك"  0

 5  "االردن يجمعنا" الملك يرعى افتتاح مؤتمر االردنيين في الخارج  9

 11  دوالرا للبرميل 21حول " برنت" نفط  1

 11  "غير قانوني " رفع بدل خدمات وثائق التامين اإللزامي للمركبات ": الصناعة والتجارة "  4

 

 (1240)  صحيفة الغد

 2أ   تتراجع عن فرض رسوم ازدحام على ميناء حاويات العقبة" ميرسك" 0

 0أ  نسبة إسهام القطاع السياحي بالناتج المحلي االجمالي% 04:الفايز 9

 0ب  %011إعالن نتائج الثانوية يرفع الطلب على الحلويات بنسبة  1

 9ب  %1011تسهيالت اإلنشاءات ترتفع  4

 9ب  لمزيد من التسهيالت الحكومية القطاع العقاري بحاجة: خبراء 2

 1ب  تطرح عطاء بيع شحنة القمح البولندية خالل شهر" الصناعة" 2

 1ب  انخفاض أسعار البطاطا 7

 1ب  إصدارا 02أنجز " االقتصادي واالجتماعي: "الشرع 0
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2 Drop in gold prices spurs demand as wedding season hits its stride  1 

3 Congestion fee on containers at Aqaba terminal cancelled  2 

3 Jordan to purchase 100,000 tons of wheat to boost strategic reserves  3 
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