
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/5132/ 31اإلثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (30111)  صحيفة الرأي

 50 مخبزا من الطحين الرتفاع الطلب 21زيادة حصص  3

 50 الملقي يؤكد ضرورة استمرار عمل ميناء الحاويات خالل عطلة العيد 5

 50 تحسن مشروط في صادرات المناطق الحرة االردنية: القضاة 1

 50 تفريغ ناقلة الغاز الطبيعي األولى في ميناء الشيخ صباح في العقبة 4

 57 5134تتطلب تقديم إقرارات دخل " الضريبة" 2

 44 قبيل العيد% 11الحجوزات الفندقية في العقبة ترتفع إلى  0

 

 (37510) صحيفة الدستور

 1  للتنمية" ظبي ابو"  و" الكويت"  صندوقي من منحة دوالر مليون 111 3

 8  بالعقبة الحاويات ميناء في حريق من تضررت حاوية" 34"  5

 11  العقبة حاويات ميناء شركة من شكر اعالن 1

 12  المحلية الصرافة بسوق قوية تداوالت حركة 4

 12  الحاويات ميناء آلزمة جذري بحل تطالب والموكيت االثاث تجار نقابة 2

 

 (0512) صحيفة العرب اليوم

 34 "فواتيركم اي" خالل من المحصلة الفواتير قيمة دينار مليون 3912 1

 31 أشـهر 2 فـي دينار مليار تتخطى الرواتب فـاتورة 2

 31 المسال الطبيعي الغاز بواخر لخدمة بحريتـــان قطعـــتان وصـــول 3

 

 (1154)  صحيفة الغد

 1أ  %0 يتراجع االجنبي االستثمار 3

 1ب  دينار مليون 302 ترتفع" المركزي" في االجنبية الموجودات 5

 1ب  القويرة وشمس للرياح معان مشروعي قدرة لرفع منحة 1

 1ب  والكعك المعمول انتاج مستلزمات على الطلب ارتفاع 4

 1ب  العيد حلول قرب مع الزرقاء في األسواق على االقبال تزايد 2

 1ب  العيد في االسواق على رقابية خطة تنفذ" الصناعة" 0

 

The Jordan Times (12076)                                                                                                                        Page  

3 Mulki calls for working through Eid holiday at Aqaba terminal 1 

3 Fire destroys 3 containers, damages 4 damages 4 at Aqaba terminal   5 

8 Dinar pegged to dollar-a success story by Fahed Fanek  1 
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