
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/8/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17045)

 1 مليون دينار 111عجز الموازنة ينخفض  1

ونية بال كلف مالية 2 ي تقديم الخدمات اإللكتر
 
 2 رئيس الوزراء: التوسع ف

 19 صناعيون: نقل مدخالت اإلنتاج من العقبة للمصانع ضعف كلف نقلها من المنشأ 3

 األضحية البلدية والمستورد  250اىل  200قصابون:  4
ً
  180-150دينارا

ً
 19 دينارا

ي  %5,7مليون دينار أقساط التأمي   المكتتبة وبنسبة نمو  582,9 5
 
 21 2016ف

ي المطار أمام المسافرين 6
 
 21 وزير النقل يدعو لتبسط اإلجراءات ف

وع السلط الدائري بقيمة ) 7 ي 14اتفاقية لتمويل مشر
 36 ( مليون دينار كويتر

ي المحافظات 220الموازنة تخصص  8
 
 36 *مليون دينار سقوفا مالية للنفقات الرأسمالية ف

ورة بناء تحالفات اقتصادية إلعادة إعمار سوريا 9 اء اقتصاديون يؤكدون ض   36 *ختر

 أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي*الخبر 

 (17969) صحيفة الدستور

ي أسواق الخضار والفواكه باألردنيي   حرص  1
 
 1 اعمال الداللة ف

ي  26.47 2
 17 مليار دينار اجماىلي الدين العام نهاية حزيران الماض 

 

 (3706) صحيفة السبيل

ي وتراجعها  18زيادة صادرات الخضار  1
ي حزيران 20% للشهر الماض 

 
 3 % ف

 4 راهلسة: قطاع البناء والهندسة واإلسكان يشهد ازدهارا وتطو  2

رين من التضييق عىل العمالة الوافدة 3  5 اليعقوب: قطاع اإلنشاءات أكتر المترص 

 

 (4386) صحيفة األنباط

ي حملة مكافحة التدخي    96شآت ومخالفة وإنذار من 4إغالق  1
 
 4 أخرى ف

 13 مليون دينار حجم تداول بورصة عمان 8.7 2

 

 ( 4661) صحيفة الغد

 2ب   دينارا للطن 1.81"الصناعة" تخفض الطحي   المدعوم  1

 3ب  %10تعويضات تأمي   المركبات ترتفع  2

 

 (4080) صحيفة الديار

 4 ألف عامل خارج مظلة الضمان 220 1

 4  ارتفاع صادرات الخضار والفواكه 2
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1 Budget deficit drops by JD111m in first half 1 

2 RJ drafts a 5-year strategy to enhance profitability  2 

2 Saudi delegation visits ICT Ministry, Anti-Corruption Commission  3 
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2 Experts to check private hospitals’ compliance with licensing standards  4 

2 Jordan takes part in ‘Future Energy’ themed Astana EXPO 2017 5 

3 Fakhoury, Arab Fund sign financing agreement for Salt Ring Road  6 

3 ‘Ministry efforts behind increase in agricultural exports’ 7 

3 DoS begins household field visits for national survey 8 

3 Over 220,000 workers not covered by social security — SSC 9 

3 Transport minister checks on QAIA’s expansion project 10 
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