
 

   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/5151/ 51بربعا  األ
 الصفحة                                                                                                                                  (51355)  صحيفة الرأي

 52 ماليين دينار بالنصف االول 506تصدر شهادات منشأ بقيمة " تجارة عمان" 5

 15 دعوة التجار لحصر أضرارهم من أزمة ميناء الحاويات 5

 57 ازمة ميناء حاويات العقبة  بيان توضيحي من غرفة صناعة االردن على/ اعالن 3

 57 4002المديونية الخارجية للمملكة ضمن الحدود اآلمنة في  4

 52 مخبز مناوب 0600نقابة المخابز تنتهي االستعداد للعيد و  5

 52 تشغل نظام خاليا شمسية مولدة للكهرباء" الصناعة" 6

 15 حمادة يتوقع انفاق مليوني دينار على معمول العيد 7

 15 لنهاية أيار% 0.92رخص االبنية تنخفض " االحصاءات" 8

 

 (57532) صحيفة الدستور

 55  ماليين دينابر 111تصدبر شهادات منشأ بقيمة   "تجابرة عمان "  5

 5 5155مليابر دوالبر تكلفه االزمة السوبرية على االبردن منذ  7.7: فاخوبري  5

 55  والكهربا  تقلص خسائرها  االبردن استفاد من انخفاض اسعابر النفط: صندوق النقد  3

 55  خبرا  يدعون لتحديد حجم عينة الفحص والتحليل في النافذة الواحدة 4

 

 (1537) صحيفة العرب اليوم

 - ماليين دينابر 111تجابرة عمان تصدبر شهادات منشأ بقيمة  5

 52 تدعو متضربري أزمة المينا  للتقدم بطلباتهم التخاذ االجرا ات المناسبة" تجابرة عمان" 5

 52 انخــفاض كمــيات الكــهربا  المــصدبرة%  15 3

 52 انخفاض التضخم خالل النصف االول%  1.1 4

 

 (3731)  صحيفة الغد

 51 تبدأ باستقبال طلبات المتضربرين من أزمة المينا " تجابرة عمان" 1

 55 بلتاجي يؤكد تسريع تراخيص األبنية 2

 53 تعلن انتها  األزمة والشاحنات تؤكد حدوث تحسن وعدم تلقيها شكاوى تأخير" مينا  الحاويات" 3

 57 منذ بداية برمضان% 51الطلب على البنزين يرتفع  4

 57 تؤكد إمكانية تحديد سعر البطاطا" الصناعة" 5
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1 We do not need Israel gas any more-MP 1 
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1 ‘World can do more to secure financing for development projects’ 5 

1 UNRWA will take tough decisions as financial crisis deepens   3 

 


