
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/9/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17076)

 20 اعالن أكاديمية غرفة تجارة عمات للتدريب 1

 18 عندما تتجاوز المديونية الحدود/ د.فهد الفانك 2

   األمن 3
 
 18 واالستثمار/ عصام قضمان

يبة الدخل تخضع المكلفي   لنسبة  ٣ 4 ائح لض   19 %25و  10و 5شر

5 ٦٫٩   
  نهاية العام الماض 

 
 19 مليار دينار ودائع العمالت األجنبية لدى الجهاز المضف

 19 مليون دينار عجز الموازنة "قبل المنح" لنهاية تموز ٦٧٤ 6

 19 *المركزي يصدر تعليمات الشكاوى لعمالء البنوك والمؤسسات المالية 7

  إيطال   8
 
  النقل والطاقة مع برلمان

 
 36 بحث مجاالت االستثمار ف

 

 (18001) صحيفة الدستور

ورة خدمة المستثمرين بأفضل صورة 1  1 الملك: ض 

يبة الدخل لم تناقش بعد 2 حات لتعديل قانون ض  : مقتر  
 1 المومن 

 1 سبوعي   وزير الزراعه: عودة الحركة التجارية وانسياب السلع مع العراق خالل ا 3

  الخارج ال  4
 
 17  مليار دوالر 2٫2ارتفاع تحويالت العاملي   ف

 

 (3733) صحيفة السبيل

م إلغاء الرسوم الجمركية عىل البضائع األردنية 1  4 العراق يعتر 

 6  جشع التجار وموجات الحر يلهبان أسعار الخضار 2

 

 (4417) صحيفة األنباط

يبة الدخل" بعد الضجة اإلعالمية 1 ح "ض   3 الحكومة تتهرب من مقتر

 9 مليون دينار حجم التداول اليوم  لبورصة عمان 5٫٩ 2

 9 المركزي يصدر تعليمات اإلجراءات الداخلية للتعامل مع شكاوى عمالء البنوك والمؤسسات المالية 3

 9  طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2٩٧٦ 4

 

 ( 4693) صحيفة الغد

ائب يوسع رقعة الفقر 1 اء: فرض المزيد من الض   1ب  ختر

 2ب   السلع والمشاركة بالمعارض خطوات لزيادة التصدير صناعيون: بيوت التصدير وجودة  2

 3ب  مليون دينار عىل األضاح   ٣٧األردنيون ينفقون  3

يبة الدخلجوانب يمكن أخ 4 وع قانون ض   3ب   ذها بعي   االعتبار قبل النظر بتعديالت مشر

 

 (4107) صحيفة الديار

 3 األمانة تستكمل إزالة مخلفات حظائر األضاح   1

 4 الحرارة وراء ارتفاع أسعار الخضار 2
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1 King checks on JIC’s new procedures 1 

3 Remittances of Jordanian expatriates increase by 1.2 per cent  2 

10 US gasoline prices climb as refineries gradually restart (Reuters)* 3 
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