
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/7/2017حد األ
   الصفحة                                                                                                                                 (17014) صحيفة الرأي

 بتحصيل  1
ى
   1 ٢٠١٨مليون دينار إيرادات  ٤٥٠الحكومة تتأن

ي جعبته؟ 2
ى
   22 وزير الصناعة يزور الهند.. ماذا ف

: االضطرابات بالمنطقة  3  من تدفقات رؤوس األموال الوافدة لألردنالبنك الدولي
ّ
   23  تحد

ى الموحد  4    23 دينار للطن النخفاض التكاليف ١٫٧رفع سعر الطحي 

ى التنفيذ 5    23 "التعليمات واألنظمة" تعطل قانون حماية المستهلك رغم دخوله حي 

وع المعدل لنظام األبنية والتنظيم لـ "عمان" بانتظار صيغة توافقية تنقله إل العرصنة 6    23 المشر

نت للمؤسسات الحكومية  7    23 %٤٠زيادة رسعة االنير

   24 مج التوعية للتعريف بالنوافذ اإلقراضية والتمويلية واالستشاريةالفاخوري: إنجاز برا 8

ي  9
 
م استحداث وحدة متخصصة باألمن الغذان ى    24 االحصاءات تعير

ي قطاع األعمال 10
ى
يبية وسط قلق ف    44 الهند تطلق أكير إصالحاتها الرصى

   

   (17939) صحيفة الدستور

ي المملكة ٥٠٠ 1
ى
   1  مليون دوالر قدمتها " التمويل الدولية" لمشاريــــع الطاقة النظيفة ف

ي تصنيع الحمص 2
ى
   1  " المستهلك" تحذر من استخدام التيتانيوم والنشا ف

   19 الذهبية" مبادرة ريادية اطلقتها " الجمارك االردنية" لالرتقاء بعملها برنامج " القائمة 3

   

   (3679) صحيفة السبيل

   3 المرحلة القادمة أبرز حوارات العيداألوضاع االقتصادية والتعديل الوزاري ومعالم  1

   3 مفارقات وزارة المالية .. الدين العام يرتفع بالقيمة بينما ينخفض بالنسب 2

ي شوب  3
ى
 »وقف مخالفة المطاعم والكوف

 
ي تقدم األ« المصنفة سياحيا

   6 راجيلالتر

ي خالل عطلة العيد  ١٤٥٠إتالف  4    6 كيلو لحوم غي  صالحة لالستهالك البشر

   

   (4355) صحيفة األنباط

ي  ١٢ 1
   13 مليون دينار قيمة صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضى

كة؟-زمة قطرأ 2    14 وداعا للسوق الخليجية المشير

   

   ( 4631) صحيفة الغد

   1ب  %3٤سندات وأذونات الخزينة تنخفض  1

   1ب   ألف دينار ٧٥٠بنكا  ١٥"المركزي" يغرم  2

ي" تدرس تخفيض أجور النقل 3    2ب   "النقل الير

   

 (4053) صحيفة الديار

 3 منشآت سياحية لتصويب أوضاعهاامهال  1
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