
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/2102/ 22اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (06211)  صحيفة الرأي

 4 مطالب بالسماح للبرادات غير االردنية بنقل المنتوجات الزراعية 0

 24 عصام قضماني/ قطاع االنشاءات ليس بخير 2

 22 االربعاء.. المباشرة بتدفيع الغاز الطبيعي من ميناء الشيخ صباح األحمد في العقبة: الدرادكة 3

 26 وبنية الضريبة غير متزنة.. العمود الفقري للخزينةالضرائب غير المباشرة : تقرير 4

 41 لنهاية الثلث األول من العام الجاري% 1.21تراجع الصادرات الكلية  2

 41 تباشر مشروع التعداد العام" االحصاءات" 6

 41 نصف مليون دينار إنفاق األردنيين على القطايف منذ بداية شهر رمضان: حمادة 7

 

 (07202) صحيفة الدستور

 81 للتجار الصحي التامين مشروع استبانه لتعبئة دعوة عمان تجارة غرفة اعالن 0

 8  التمور طريق عن "كورونا"  انتقال إمكانية تنفي"  والدواء الغذاء"  2

 81  رمضان بداية منذ تموينية مخالفة" 022"  تحرر"  والتجارة الصناعه"  3

 81  الفضيل الشهر بداية منذ 12 وثبات سلعه 02 اسعار ارتفاع 4

 81  العقبة حاويات ميناء شركة مقاضاه تدرس نقابات 2

 81 2102 والمساكن للسكن العام التعداد مشروع تباشر" االحصاءات"  6

 

 (6221) صحيفة العرب اليوم

 01 دينار مليون 321 بـ إسالمية صكوكا تطرح الحكومة 0

 01 االول الثلث خالل التجاري المملكة عجز ديـــنار ملـــيار 2.1 2

 01 الدوليين والبنك الصندوق لمصلحة الخارجي الدين من%  22 3

 01 المحلية السوق في الطلب وتراجع الذهب أسعار ارتفاع 4

 01 النــفطية األردن فــاتــورة ديــنار مليــون 121 2

 

 (3117)  صحيفة الغد

 8ب  اإلنجاز بطء ينتقدون وخبراء" الخليجية المنحة" من% 37 إنفاق 0

 8ب  النفط من المملكة مستوردات في التراجع نسبة% 44.0 2

 2ب  رمضان بداية منذ% 46.7 الغاز اسطوانات على الطلب زيادة 3

 2ب  والمكسرات الدين قمر باستثناء مستقرة الغذائية المواد أسعار: تجار 4

 3ب  المواطنين حياة تهدد زينة أحبال حاويات 01 تضبط" المواصفات" 2

 3ب  2121 عام خضراء مدينة عمان مشروع تنفيذ اجراءات مناقشة 6

 3ب  الضريبية بالسياسات تتصل اقتصادية رؤية غياب من  يحذر تقرير 7

 3ب  األثاث على الطلب يرفعان" الزواج موسم" و المغتربين عودة 1

 1ب  كبيرة بكميات الشراء بعدم تنصح" المستهلك حماية" 1
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