
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/9/2018خميس ال
 صحيفة الرأي )17434(                                                                                                                                   الصفحة

 26 اتفاق أردني سوري لتأسيس عالقات اقتصادية جديدة 1

 12 *مراد: أهمية لشراكة بين "العمل" والقطاع الزراعي 2

 12 *تصريحاً للعاملين في المنازل 58262"العمل":  3

 25  "ضريبة الدخل" الحكومة تؤكد على حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. 4

 25 المعشر: مشروع قانون الضريبة لم يقر والبحث جار للتوافق على بعض بنوده 5

 25 *% هذا العام5توقع زيادة تدفقات االستثمار األجنبي للمملكة نحو  6

 26 مليون عجز الموازنة لنهاية تموز ٦٥٩٫٧مليار دينار الدين العام و ٢٨٫١ 7

 27 مجلس األعمال األردني التركي يختتم أعماله في إسطنبول 8

 27 ختم التميز" ضمن جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافيةالتخطيط تحصل على " 9

 48 اع األلبسة بتصاريح عمال التحميل والتنزيلالقواسمي يطالب الحكومة بمنح أولوية لقط 10

 48    خبراء: نظام األبنية إيجابي وبحاجة لتعديالت في الشكل والمضمون 11

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18357) صحيفة الدستور

 1 اتفاق أردني-سوري لتأسيس عالقات اقتصادية جديدة 1

 1 " الصحة" تسحب 100 الف عبوة مياه نستلة مخالفة  2

 1 المعشر : ال مفاوضات مع " النقد الدولي" حول " الضريبة" 3

 17 4.2 مليار دينار االيرادات العامة في تسعه شهور 4

 

 (4775) صحيفة األنباط

 7 انطالق منتدى األعمال األردني السوري في دمشق 1

 4  بأسماء المعنيين من خالل المنصة"العمل": ننتظر أن تزودنا قطر  2

 

 (4029) صحيفة السبيل

 4 اتفاق أردني سوري لتأسيس عالقات اقتصادية جديدة 1

 4  وزير العمل: تأسيس مجلس شراكة بين الوزارة وممثلي القطاع الزراعي 2

 

 (5051) صحيفة الغد

 8أ   القطاع الخاص بسورية واألردن يؤكد على التأسيس لشراكة اقتصادية 1

 10أ   انتظار البدء بشطب السيارات القديمة يدفع بتراجع التخليص على المركبات في آب 2

 1ب  الغرايبة: تعديل قانون حماية البيانات الشخصية "يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية" 3

 1ب  مليون دينار في شهر 414.3األردنيون يسددون إلكترونيا فواتير بقيمة  4

 1ب  خبراء يرسمون سيناريوهات متشائمة في ظل إصرار "النقد الدولي" على رفض "مسودة الضريبة" 5

 2ب   شركة لتنفيذ حزمة جديدة من مشاريع الطاقة المتجددة 14تأهيل  6

 2ب   الطباع: مجلس األعمال األردني التركي جسر التواصل بين رجال األعمال 7

 3ب   نقطة في حزيران 6.1دني لثقة المستثمر ينخفض المؤشر األر 8
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1 Jordanian, Syrian businessmen agree on ‘new economic ties’ 1 

1 Public debt ratio to GDP up to 96.1% in July 2 

2 ‘Over 12,000 electricity thefts during January-August period’  3 
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