
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 30/8/2018خميس ال
 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17426)  

 1 تأسيس شركة أردنية فلسطينية للتسويق الزراعي 1

 2 خميس عطية: "النواب" سيرد قانون الضريبة اذا اعيد دون تغيرات جذرية 2

 3 مليون دوالر حجم التبادل التجاري مع األردن ونطمح للمزيد 300السفير رحميانتو:  3

 21 غنيمات: الصناعة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني قوي 4

 21 *المعرض الثاني لإلسكانات والعقارات اليوم 5

 21 *بورصة عمان تصدر الدليل االرشادي حول إعداد تقارير االستدامة 6

 21 "االتصاالت" تطلق نظام قياس رضا المواطنين عن الخدمات اإللكترونية 7

 40 ورشة تناقش التعديالت المقترحة على نظام األبنية الجديد 8

 في أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي*الخبر الصح

 (18350) صحيفة الدستور

 17 مراد:" تجارة عمان" تتابع مستجدات ظاهرة التسوق االلكتروني 1

دينارا 1240" الضمان": تنفي دعوتها للحصول على مبلغ  2  1 

 1 إرادة ملكية بالدعوة لدورة استثنائية االحد 3

 1 غنيمات : عدم ادراج " الضريبة" على " االستثنائية" الستكمال الحوار 4

من التعديالت  الطراونة " الالمركزية" يحتاج مزيدا 5  1 

 

 (4768) صحيفة األنباط

 6 "تجارة عمان" تتابع ظاهرة التسوق اإللكتروني وتأثيرها على السوق المحلية 1

 2 عطية: مجلس النواب سيرد قانون الضريبة 2

 5 دينارا لألردني 220ساعات حددها القانون للعامل وأدنى األجور  8عوجان:  3

 6 دينارا سعر غرام الذهب محليا 26 4

 

 ( 4024) صحيفة السبيل

 3 الملك للرئيس البوسني: لدينا فرص كبيرة لتعزيز التعاون في الكثير من المجاالت 1

 

 (5044) صحيفة الغد

 3ب  "تجارة عمان" تعتزم إجراءات دراسة حول تأثير التسوق االلكتروني 1

 1ب  غياب "الضريبة" عن "االستثنائية" يثير تساؤالت عن مصير قروض "النقد الدولي" 2

 2ب   الحكومة تطلق برنامج دعم مالي وفني للصادرات الوطنية الشهر المقبل 3

 2ب   الداوود: ترجيح دخول الشاحنات األردنية الى العراق خالل أسابيع 4

 2ب   أشهر 6مليار دينار حواالت المغتربين في  1.279 5

 2ب  2018حافلة ركاب حديثة تدخل منظومة النقل العام بنهاية  295 6

 3ب  استراتيجية اإلصالح الضريبي/ خالد الوزني 7

 3ب   نظام لقياس الرضى عن خدمات الحكومة االلكترونية 8
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