
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 3/7/2017حد األ
   الصفحة                                                                                                                                 (17015) صحيفة الرأي

   27 *اعالن/ أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب 1

   2 *الحكومة تقر تصنيف الجامعات وبدل خدمات عىل "الشاحنات" األجنبية 2

   2 قضية للمدعي العام 13منشآت وتحول  10"البيئة" تغلق  3

ي عراقيل  4
 
   24 الطاقة البديلة/ عصام قضمان

ي الثلث األول من العام بسبب أسعار النفط %21ارتفاع فاتورة الطاقة  5
 
   25 ف

ي المملكة من الناتج المحىلي  1.6% 6
 
   25 مستوى دعم أسعار الطاقة ف

ي أيار 12.6 7
 
   25 مليار دينار موجودات البنك المركزي ف

   25 *مليون طن استهالك المملكة من االسمنت خالل نصف عام 2,3 8

ي االندونيسي  9
 
   26 إنشاء مجلس األعمال األردن

ي  10
؟/عالء القرالة وسيف الجنين  ي

 
ي مرحلة التعاف

   27 هل بدأ االقتصاد الوطن 

اتيجية الوطنية لإلحصاءوزير  11    27 التخطيط يطلق الورشة الثانية إلعداد االستر

ي  30% 12
   28 *تراجع أداء بورصة عمان خالل حزيران الماض 

ي مرص بعد زيادة أسعار المح 13
 
   48 *روقاتموجة تضخم جديدة متوقعة ف

ة الكلف الكهربائية عليها 14    48 الفوسفات تثمن تسعتر

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17940) صحيفة الدستور

ي  1
ي ترخيصها خالل الملقر

 
   1 أيام 7يشدد عىل تسهيل إجراءات االستثمار والبت ف

انية البنك المركزي 12.3 2    1 مليار دينار متر 

شح لالنتخابات البلدية والمحافظات يبدأ اليوم 3    1 التر

ي الثلث االول %2.4عجز التجاري بنسبة ارتفاع ال 4
 
   1 ف

كات المنضمة لقائمة التجار الذهبيير   5    5  " الغذاء والدواء" تعلن أسماء الشر

   

   (3680) صحيفة السبيل

اجع 21تراجع تصدير الخضار  1 ي تموز وتوقعات باستمرار التر
 
   3 % ف

: ال ترشوا األرصفة وتغسلوا السيارات أثناء ارتفاع درجات الحرارة.. والمخالفات بانتظاركم...! « المياه» 2    7 للمواطنير 

   

   (4356) صحيفة األنباط

ة والمتوسطة بالتنمية االقتصادية 1 وعات الصغتر ي يناقش دور المشر    13 منتدى عرن 

   

   ( 4632) صحيفة الغد

كية بدخول المملكة 1    6أ  قرار جديد بالسماح لشحنة ذرة أمتر

ي البحر الميت 2
 
   6أ  "الوزراء" يسمح بإجراء دراسات لتقيم حجم مخزون البوتاس بمنطقة اللسان ف

   1ب  نقل الركاباللوزي: ال تعديل عىل أجور  3

ي  %10ارتفاع إنفاق األردنيير  عىل السفر  4
 
   1ب  أعوام 5ف

   3ب  مخالفة خالل رمضان والعيد 325تحرر "الصناعة"  5
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 (4054) صحيفة الديار

 4 وكالء السياحة تدعو لتحديث اسطول النقل 1

 4 مواد تموينية بمعاناتالف  2

   

The Jordan Times (12674)                                                                                                                        Page    

1 Economic correction measures have paid off — PM 1   

2 Cabinet approves 19m euro aid from Germany 2   

3 Housing Ministry, RSS sign quality control agreements 3   

3 National strategy seeks to improve collection of statistical data 4   
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