
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 21/6/2017ربعاء األ
   الصفحة                                                                                                                                 (17006) صحيفة الرأي

   10 مجلس الوزراء يقر تعديالت عىل قانون التحكيم و"االئتمان العسكري" 1

   11 *"قانونية النواب" تقر مشاري    ع قواني    2

   11 طن تمور سعودية اىل األردن 800 3

ي  21تخفض نفقاتها « الفوسفات» 4
 
   23 أشهر 3مليون دينار ف

   23 مليون متر مرب  ع األبنية المرخصة خالل الثلث األول 4.5 5

ي إدارة خطة اإلصالح الماىلي  6
 
اء: أرقام المالية العامة للحكومة تشت  إىل نجاحها ف    24 ختر

   24 تساهم بتعزيز شبكة األمان االجتماعي « الصناعة والتجارة»مختصون : إجراءات  7

ي  8
 
ود بالطاقة.. تنوي    ع المصادر والتوسع ف    24 «المتجددة»أمن التر 

ي المؤسسات غت  المسجلة بالع 9
   44 قبة الخاصة من فروق رسوم التسجيلالحكومة تعف 

   44 ابو حماد يحذر من استمرار انخفاض اسعار الخضار 10

   رأي*الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة ال

   (17932) صحيفة الدستور

وح القرسي عالميا 1    1  االردن أكتر تأثرا بنتائج الت  

ي  486 2
   1  مليون دينار خدمة الدين العام نهاية نيسان الماض 

ونية مطلع " الضمان" ينفذ ت 3    1 2018وجهات الحكومة االلكتر

   17  نقيب تجار االلبسة : حركة التسوق استعداد لعيد الفطر اقل من المعتاد 4

   

   (3674) صحيفة السبيل

ونية  1    3 2018الروابدة: مستعدون للحكومة اإللكتر

يبة المبيعات تراوح مكانها رغم رفع األسعار 2    3 إيرادات ض 

   4 2017إقرار مسودة نظام األبنية والتنظيم لسنة  3

ي عمان منذ بداية رمضان 244إغالق  4
 
   8 محال تجاريا مخالفا ف

   

   (4347) صحيفة األنباط

 من المواد الغذائية خالل رمضان المبارك 27األمانة: إتالف  1
ً
   5 طنا

   13 % 94.1تراجع نسبة الدين العام للناتج المحىلي اإلجماىلي إىل  2

ي المملكة 3.2 3
 
   13 مليار دينار أجماىلي رأس المال للبنوك العاملة ف

   

   ( 4624) صحيفة الغد

ي عمان بي    1
 
   2أ  %60و  %25رفع رسوم تراخيص البناء ف

يبة عىل "االتصاالت" آب المقبل 2    1ب   الجبور: االنتهاء من دراسة أثر الض 

   3ب  الحكومة تقر اتفاقية تعاون اقتصادي مع التشيك 3

   

   (4049) صحيفة الديار

   2  واقع الفقر بالمملكةبحث  1
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1 UNHCR commends Jordan’s efforts to address refugee needs 1   

3 Cabinet approves draft traffic penalty points by-law 2   
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