
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/21/1122  األحد
 الصفحة                                                                                                                                  (26421)  صحيفة الرأي

 01 مطالب بتسريع صرف تعويضات التجار جراء أزمة الميناء 2

 12  ال رفع ألجور النقل العام: حتاحت 1

 12  رفع أسعار الطحين الموحد لن يؤثر على سعر الخبز العربي: الحموري 0

 12  ع االخير انعكاس لألسعار العالميةمنذ بداية العام واالرتفا% 03الحكومة خفضت أسعار الغاز  4

 12 مليار دينار اجمالي االيرادات الضريبية لنهاية أيلول الماضي 0.3 2

 01  تبحث في كندا تعزيز التعاون االقتصادي وجذب االستثماراتوزير الصناعة  6

 01  السفير التركي يشيد بتنامي العالقات االقتصادية مع االردن 2

 21 قرشا للغرام 03الذهب يرتفع : امسيح 2

 

 (22026) صحيفة الدستور

 1  تدعو إلعادة النظر بقرار رفع رسوم الترخيص على المركبات" تجارة عمان"  2

 22  مطالب بتسريع صرف تعويضات التجار جراء أزمة الميناء 1

 1  "المسقفات" ال زيادة على ضريبة " : األمانة"  0

 1  "الهايبرد" من % 30من المركبات و% 76انخفاض رسوم ترخيص : الكفاوين 4

 21  شهرا 11مليون طن استهالك المملكة من مادة االسمنت في  0.0 2

 22  بدء االجتماعات الفنية للجنة العليا األردنية التونسية المشتركة 6

 22 المركبات يشجع على اقتناء السيارات االقتصاديةقرار تعديل رسوم ترخيص : نقيب وكالء السيارات  2

 

 (4162)  صحيفة الغد

 6أ   تدعو للتراجع عن رفع الترخيص" تجارة عمان" 2

 2ب  مطالب بتسريع صرف تعويضات التجار جراء أزمة الميناء 1

 6أ  خطاب الموازنة يترنح اليوم على وقع غضب نيابي غير مسبوق ضد حكومة النسور 0

 6أ   مليون دينار إيرادات الحكومة المتوقعة من رسوم ترخيص المركبات للعام المقبل 03: الموازنة 4

 6أ  رفع أسعار الغاز ورسوم الترخيص يهدد بالقضاء على الطبقة الوسطى: النقابات 2

 2ب  مليون دينار انفاق االردنيين على السفر 770 6

 2ب   ضعف مخرجات التعليم يزيد البطالة 2

 4ب  االردن وتونس يؤكدان أهمية تعزيز التعاون االقتصادي 2

 4ب   االردن بيئة جاذبة لالستثمار: السفير الكويتي 9

 4ب   تطالب المتكاملة بعدم رفع أجور النقل على خطوطها" المستهلك" 21

 4ب  "هيئة النقل"تحول صالحية استيفاء رسوم تصاريح القيادة وتسجيل العمومي لـ  22
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1 Jordan, Tunisia agree to tap’ great potential’ of partnership  1 

1 Price hikes expected to cast shadow on budget debate  2 

3 Gas cylinder pricing in line with international rates - minister 3 
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3 ‘Licensing fees of 67% of vehicles dropped under new system’ 4 

3 Gov’t under fire over latest price hikes 5 

4 10 electric cat charging stations to be built in Amman 6 

10 Zarqa, Mafraq industrial exports rise 7 

 


