
   

 العناوين االقتصادية في الصحف اليوميةفهرس الروابط اإللكترونية ألبرز 

 22/1/2019الثالثاء 
الصفحة                                                                                                                                   (17572) صحيفة الرأي  

 3 "النواب" يقر العفو العام ويشمل الشيكات اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي 1

 3 *"زراعة النواب" تقر معدل قانون الزراعة 2

 29 201٨مليار دينار إجمالي الدين لنهاية تشرين الثاني  2٨٫٦ 3

 5٦ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في األسبوع الثالث من كانون الثاني 4

 5٦ *2019صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو بمنطقة الشرق األوسط في  5

 5٦ مليون 9,4ماليين مشترك بالهاتف الخلوي وفي االنترنت  9 ٦

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (1٨495) صحيفة الدستور

 1 مؤتمر لندن  " التخطيط": خطة اصالح اقتصادي لتحفيز النمو خالل 1

 1 القبض على سالب فرع بنك في " المنارة" بوقت قياسي 2

 1  خفيض رسوم دعاوى " الدستورية"وجة لتت 3

 1 النقابات المهنية تهدد بمقاطعه المنتجات البرازيلية 4

 1  تمويل " خطة االستجابة" وتثمين دور األردن بعودة الالجئين السوريين الطوعية 41٫7% 5

 3٦ شمول الشيكات بالعفو مصلحة عامة / خالد الزبيدي 6

 اإللكتروني لصحيفة الدستور*الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع 

 (4912) صحيفة األنباط

 3 تضامن: تقرير حالة البالد جاء قاصراً بشأن قضايا المرأة األردنية 1

 7 تجارة الزرقاء تعترض على شمول جرائم الشيكات بالعفو العام 2

 7 كهرباء اربد: رسوم االشتراكات الجديدة ثابتة ولم يطلها أي زيادة 3

 

      (412٦) صحيفة السبيل

 3 قانون العفو العام "الكباريتي يشيد بإقرار "النواب 1

 

 (51٨9) صحيفة الغد

 4أ  "العفو العام".. يشمل مخالفات السير واالعتداء على المياه والكهرباء.. والشيك بشروط 1

 7أ  "األمانة" جادة بتصويب أوضاع محالت "القهوة الصب" 2

 2ب  201٨مليون سائح يدخلون المملكة في  4٫9 3

 3ب  الحكومة الليبية لم تدفع مستحقات الفنادق رغم اتفاق سابق 4
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1 Lower House endorses general pardon draft law 1 

2 Fuel prices increase in third week of January  2 
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