
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/5102/ 6اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (06315)  صحيفة الرأي

 3 برادات الخضار ما تزال عالقة على الحدود مع السعودية 0

 52 مليون دينار عجز الموازنة بعد المنح لنهاية أيار 59 5

 52 توفير للمنازل من صندوق الطاقة المتجددة الحكومي" لمبات" 3

 30 لعبثها باالقتصاد الوطني" ميناء الحاويات"نقابات تجارية تدعو لمحاسبة  4

 30 مليون دينار خالل النصف األول 67شركة برؤوس أموال بلغت  4433تسجل " مراقبة الشركات" 2

 26 دعو لشراء مستلزمات العيد مبكرات" حماية المستهلك" 6

 26 تعيد النظر في سياسة العروض لوكالء الزيوت المعدنية" المصفاة" 7

 26 خطوط نقل الركاباسس معدلة لتراخيص وتصاريح  8

 

 (07552) صحيفة الدستور

 0  اراضيها بدخول الحدود على العالقة االردنية للشاحنات تسمح السعودية 0

 00  الحاويات ميناء في األداء لتقييم دوليه مؤسسة:  الملقي 5

 07 %00 بنسبة العقاري التداول انخفاض 3

 07  الحاويات ميناء ازمة جراء خسائره لحصر االنشاءات قطاع دعوة 4

 07  أيار نهاية للمملكة العام الدين دينار مليار 5015 2

 

 (6531) صحيفة العرب اليوم

 08 المتوقعة إجمالي من المحصلة الضريبية االيرادات% 4514 1

 08 العراق في األمنية االوضاع بسبب" الحرة المناطق" خسائر ارتفاع 2

 08 القطاعات من العديد في االستهالك ترشيد يستهدف" المتجددة الطاقة صندوق: "سيف 3

 02 الصغيرة المشاريع لدعم" األوروبي اإلعمار" من وشيك قرض دوالر مليون 021 4

 

 (3250)  صحيفة الغد

 0ب  استراتيجية بشراكات للدخول عالميتين شركتين تفاوض "الوطنية البترول" 0

 0ب   المتجددة الطاقة مشاريع انتاج استيعاب في محدودة الوطنية الكهرباء شبكة قدرة 5

 0ب  االقتصادي النمو يكبالن الحكومة وتقصير المنطقة توترات: خبراء 3

 5ب  االسعار انخفاض وسط يرتفع التمور على الطلب 4

 5ب  %3 يتراجع المركبات تخليص 2

 3ب  الجديد االلكتروني للنظام عالقة وال األزمة سبب المعاينة عملية: الحاويات شركة 6

 3ب  للحاويات الرقابية للجهات اجتماعا يترأس النسور 7

 8ب  والفواكه الخضار أسعار انخفاض 8
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10 Jordan’s real estate trading falls 11% 4 
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10 Jordan’s net public debt climbs 6 

 


