
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 10/8/2017خميس ال
 الصفحة                                                                                                                                   (17053) صحيفة الرأي

 3 "مالية األعيان" تقر "الرقابة والتفتيش على األنشطة االقتصادية" 1

 3 2017مجلس الوزراء يقر قانون تنظيم الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة  2

 18 مؤشرات مالية إيجابية/ د. فهد الفانك 3

 18 قطاع اإلسكان يعاني/ عصام قضماني 4

 19 ئتمانية الممنوحة لشراء أسهممليون دينار التسهيالت اال 169 5

 19 *حداد: معوقات االستثمار في النقل من التحديات الكبيرة 6

 19 القواسمي: المدارس تستهلك الحصة األكبر من انفاق األسر 7

 20 %86مليون دينار انخفاض أرباح التأمين بنسبة  17 8

 20 «العقبة الخاصة»مليون دينار ايرادات تراخيص  1.6 9

 36 جدل حول مستقبل اإلسكان والتحديات التي تواجهه في إربد 10

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (17977) صحيفة الدستور

 1  الصفدي يبحث في بغداد اليوم ملفات مشتركة أبرزها فتح معبر طريبيل 1

 1  السودان يخصص منطقة صناعية لألردن على أراضيه 2

 17  تواصل جهودها إلعادة النظر بملف ضريبة الدخلجمعية " مستثمري االسكان"  3
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 2 قانون ضريبة جديد/ عمر عياصرة 1

 4 تجاريحملة إلزالة البسطات من وسط اربد ال 2

 5 الحياري يؤكد أهمية الرقابة اإلشعاعية في المراكز الحدودية 3
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 3 وزير الخارجية في بغداد لبحث فتح معبر طريبيل 1

 10 سلطة العقبة: الشريدة أشاد بخدمات الفنادق وانتقد ارتفاع األسعار 2

 10 لخدمة المدينة والمواطن وتشجيع االستثمارالشواربة يؤكد على التشاركية بين األمانة والنقابات  3

 12 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة 50األردن يشتري  4
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 5أ   مزارع يطالبون بفتح باب استقدام العمالة الزراعية المصرية 200 1

 1ب   يا من البلدان متوسطة الدخلالبنك الدولي: تصنيف االردن يتراجع الى الشريحة الدن 2

 1ب   الموافقة على منح المستثمرين غير االردنيين وعائالتهم جوازات سفر دون رقم وطني 3

 3ب   القضاة: مراجعة شاملة للقاعدة الفنية للقمح 4

 

 (4088) صحيفة الديار

 3  األمانة تنشئ وحدة الكترونية بمجمع النقابات 1
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2 Cabinet approves bill for 2017 governmental budgets 1 

4 1,250 abandoned vehicles removed from Amman streets — GAM  2 
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