
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 16/7/2017حد األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                    (17028)
  

ي  1
 
   28 د. فهد الفانك / 2017معدل التضخم ف

   28 رد نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه 2

   30 "تنظيم الطاقة" ترفع تكاليف العبور عىل مستخدمي الطاقة المتجددة بنسب مختلفة 3

كة والمدير العام 4    30 الغاء الجمع بي   رئاسة مجلس إدارة الشر

   30 حاويات العقبة تصدر تقريرها السادس لالستدامةميناء  5

 بي    6
ً
ي  17داو جونز: بورصة عّمان األقل انخفاضا

 
 ف
ً
 عربيا

ً
   56 شهور 6سوقا

   56  امس مقابل الدوالر  %1ديرانية: العمالت األوروبية ارتفعت  7

وي    ج للقطاعات اال 8 ي الهند للتر
 
ي ف

 
   56 *قتصاديةأسبوع أردن

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17953) صحيفة الدستور

1  " ي
ة لالزمة السورية واستضافة الالجئي   منذ  10.6الملقر    1 2012مليار دوالر الكلفة المباشر

   1  مليون دينار مجموع مستحقات المقاولي   العالقة عىل الحكومة 40 2

كات جديدة خالل  3608تسجيل  3    1  أشهر 5شر

ي الملتقر االقتصادي بمدينه صن فالي األمريكية 4
 
   3  الملك ترافقه الملكة يشارك ف

   22  سيوفر معلومات شاملة عن النشاطات االقتصادية 2018تعداد  5

   

   (3691) صحيفة السبيل

ي الستخدام الطاقة المتجددة" 1
   5 صناعة األردن" تطلق الدليل التعريق 

ة والمتوسطة 2 كات الصغت     6 ورشة عمل حول برنامج تشي    ع نمو الشر

اتيجية مع اليابان 3 اكة االستر ام األردن تعميق الشر ي يؤكد التر 
   8 الملقر

   

   (4369) صحيفة األنباط

ونيا 1 ات واإلقامات إلكتر    13 توجه إلصدار التأشت 

   

   ( 4645) صحيفة الغد

   1ب  % 4.2ودائع البنوك من العمالت األجنبية ترتفع  1

: تعديل قوائم أسعار المطاعم الشعبية 2    1ب  الشمالي

   2ب  تمكي   المجالس البلدية والمحافظات يدعم النمو ويزيد االستثماراقتصاديون:  3

   2ب  الحكومة تطالب الهند منح منتجات المملكة من الفوسفات معاملة تفضيلية 4

ي  5 ورة التصدير/ محمد عاكف الزعب     2ب  الشعة القصوى وض 

   4ب  أمن إمدادات الطاقة وتداعياتها الجيوسياسية 6

   

 (4065) صحيفة الديار

 4 حالة استجرار كهرباء 5316ضبط  1

ونية 2 ات واإلقامات االلكتر  4 مناقشة نظام طلبات التأشت 
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1 Around 11,000 alleged electricity thefts in H1 — agency 1   

3 Tourists’ opinions differ on ‘inflated prices’  2   
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