
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 5/10/2017خميس ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17105)

 3  ييم الوضع االقتصادي واالستثماريمجلس الوزراء يطلع عىل تق 1

ن  2 " واليونيسف" لدعم السوريي  ن  14 منحة يابانية لـ "مفوضية الالجئي 

ة األلمانية: مستمرون بدعم األردن 3  14 السفي 

4   
ن
 20 إيصال الدعم لمستحقيه.. نقاط محددة/ عصم قضمان

 20 استدعاء الفقراء ليكسب األغنياء/ د.فهد الفانك 5

 عىل مؤشر البنية التحتية 58دي: األردن المنتدى االقتصا 6
ً
 21 عالميا

  تموز  7
ن
  لثقة المستثمر ف

ن
اتيجيات: انخفاض المؤشر األردن  21  منتدى االسير

 21 *"المستهلك" تطالب بتغليظ العقوبات عىل باعة المواد منتهية الصالحية 8

 21 بعثة "صندوق النقد" تزور المملكة الشهر المقبل 9

10 2.5   
ن
ن ف  21 شهور 8مليار دوالر حصيلة إجمال  حواالت األردنيي 

 21 ألف مركبة تعمل بالكهرباء دخلت السوق حتر نهاية أيلول  4.2رمان:  11

يت   تصل حد السجن وال تستبدل بغرامة 12
: عقوبات صارمة عىل التهرب الضن  

 22 *الملقر

 23  حالة شقة كهرباء بتسعة شهور  17289الحياري: ضبط  13

  تحقيق األهداف التنموية 14
ن
  ف

 
 40 الفاخوري يشدد عىل أهمية الرقم االحصان

 * الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي

 (18030) صحيفة الدستور

ن الملك: المواطن تحمل الكثي  وال يمكن االستمرار بت 1  1  حميلة عْب اإلعفاءات وكلف الالجئي 

  من  435.8 2
ن
  الربــع الثان

ن
 1 2017مليون دينار قيمة االستثمار األجنت   ف

يبة جديدة بنسبة  3  1  تشمل مختلف القطاعات %5اإلمارات تفرض ضن

ن كل عام 4 ن عام المالية : سعر فائدة سندات )يوروبوند( ثابت وتسدد مرتي   1  أمي 

 

 (3758) صحيفة السبيل

ن  1  2 حكومة الرفع قبل الدفع/ جمال الشواهي 

 "اإلحصاءات" تستعد لتنفيذ تعداد المنشآت االقتصادية 2
3 

 مزارعون يهددون باالعتصام ووقف توريد الخضار لألسواق 3
5 

ن وليس للثلث اآلخر من السكان 4 : الدعم يجب أن يذهب لألردنيي   
 5 الملقر

 

 (4446) صحيفة األنباط

 4 ألف طن اإلنتاج المتوقع من ثمار الزيتون العام الحال   250الزراعة:  1

 13 نقابة األلبسة تتجه للقضاء وتطالب بتعديل قانون المواصفات 2

3   
 13 "المناطق الحرة": اقل تصدير للمركبات خالل أيلول الماضن

 14 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2316 4

 

 ( 4722) صحيفة الغد
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http://alrai.com/article/10407943/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10407943/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10408046/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alrai.com/article/10408048/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://alrai.com/article/10408044/كتاب/يصال-الدعم-لمستحقيه-نقاط-محددة
http://alrai.com/article/10408043/كتاب/استدعاء-الفقراء--ليكسب-الاغنياء
http://alrai.com/article/10408027/إقتصاد/الأردن-58-عالميا-على-مؤشر-تطور-البنية-التحتية
http://alrai.com/article/10408023/إقتصاد/منتدى-الاستراتيجيات-انخفاض-المؤشر-الأردني--لثقة-المستثمر-في-تموز
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10408025/إقتصاد/بعثة-صندوق-النقد-تزور--المملكة-الشهر-المقبل
http://alrai.com/article/10408026/إقتصاد/25-مليار-دولار-جمالي--حوالات-الأردنيين-في-8--شهور
http://alrai.com/article/10408022/إقتصاد/رمان-42-ألف-مركبة-تعمل-بالكهرباء-دخلت-السوق-حتى-نهاية-أيلول
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10407912/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/17289-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-9-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://alrai.com/article/10408003/إقتصاد/الفاخوري--يشدد-على-أهمية-الرقم-الحصائي-في-تحقيق-الأهداف-التنموية
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/977866-الملك-المواطن-تحمّل-الكثير-ولا-يمكن-الاستمرار-بتحميله-عبء-الإعفاءات-وكلف-اللاجئين
http://www.addustour.com/articles/977866-الملك-المواطن-تحمّل-الكثير-ولا-يمكن-الاستمرار-بتحميله-عبء-الإعفاءات-وكلف-اللاجئين
http://www.addustour.com/articles/977866-الملك-المواطن-تحمّل-الكثير-ولا-يمكن-الاستمرار-بتحميله-عبء-الإعفاءات-وكلف-اللاجئين
http://www.addustour.com/articles/977854-8ر435-مليون-دينار-قيمة-الاستثمار-الأجنبي-في-الربع-الثاني-من-2017
http://www.addustour.com/articles/977854-8ر435-مليون-دينار-قيمة-الاستثمار-الأجنبي-في-الربع-الثاني-من-2017
http://www.addustour.com/articles/977804-الإمارات-تفرض-ضريبة-جديدة-بنسبة-5-تشمل-مختلف-القطاعات
http://www.addustour.com/articles/977805-أمين-عام-المالية-سعر-فائدة-سندات-(يوروبوند)-ثابت-وتسدد-مرتين-كل-عام
http://assabeel.net/
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http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.ammanchamber.org.jo/


يا يؤكدان أهمية  1 ن ن البلديناألردن ومالي   4أ   تعزيز التجارة واالستثمار بي 

   48.4ال  %2.7ارتفاع موجودات البنوك  2
 2ب   مليار دينار نهاية العام الماضن

 

 (4131) صحيفة الديار

  المزروعة بالزيتون 640 1
 4  الف دونم مساحة األراضن
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1 King urges protection of low-income citizens 1 

1 New Income Tax Law aims to target tax evasion  
2 

2 PM chairs ICT council meeting  3 

2 17,289 electricity theft cases recorded since January 4 

3 ‘Foreign direct investment up by 87% in Q2’ 5 

3 Head of fuel syndicate calls for review of commission rate 6 

4 17th Amman Int’l Book Fair opens  

4 ‘Jordan 2nd market for Chinese companies in UAE, Saudi Arabia’   
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