
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/9/2017ثالثاء ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17082)

يبة الدخل لن يمس الطبقة الوسىط 1 : أي تعديل عىل ضر ي
 3 الملق 

 3  طريبيلتصدير دراق ورمان للعراق عب   2

ي يمس الفقراء والطبقة الوسىط 3 يب 
ي    ع ضر  3 "الوفاق النيابية": لن نمرر أي تشر

 3  رئيس الوزراء يدعو لتفعيل كفاءة استخدام المياه وعدالة التوزي    ع 4

ي قرارا يوصي بإعفاء منشأة تجارية من  5
يبة ٧٠٠بلدي إربد يلغر  9 ألف دينار كضر

اكة مع القطاع الخاص بما يخدم الشأن الزراعي  6  10 الحنيفات: تعزيز الشر

ر عىل مؤشر السياحة العالمي  7  11 تقدم ترتيب األردن نقطتي 

 24 وزارة المالية تحت الضغط/ د. فهد الفانك 8

ي  9
ر
 24 العالقة مع العراق/ عصام قضمان

ر  10  بي 
ً
  16بورصة عمان األقل انخفاضا

ً
 عربيا

ً
 ماليا

ً
 25 سوقا

ي ألف مركبة الداخلة والمصد 1٠٫٩ 11
 25 رة من "حرة الزرقاء" آب الماصر

: أسواقنا مفتوحة أمام االستثمارات األردنية 12 ي
 
 25 وزير الصناعة العراق

ي مقارنة ب   1٫٥دراسة:  13
ر
ر بالعمل التعاون  25 *بدول أخرى %2٥٪ انخراط األردنيي 

ي مشاري    ع االسكانات 14
ر
 48 العمري: نسغ لتشغيل شباب المحافظة ق

ر للنصف األول من العام 1٥3 15  48 مليون دينار أقساط التأمي 

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18007) صحيفة الدستور

يبة" لن تمس إعفاءات األفراد أو الطبقة الوسىط 1 : تعديالت " الضر ي
 1 الملق 

يبة المبيعات  2 ي من نشر المعلومة %22ملحس: رفع ضر
ب من الخيال وسنقاصر  1  ضر

كة زراعية أردنية 3  1  مليون دينار ٥٠فلسطينية بكلفة -شر

ر بالمدن  4  17  الصناعية االردنية لتنفيذ مناطق صناعيةالعراق يستعي 

 17 ارتفاع معدل التضخم لشهر آب %3٫2اإلحصاءات العامة:  5

 

 (3738) صحيفة السبيل

ي األردن/ د. خليل عليان 1
ر
ائب توسع رقعة الفقر وتزيد الكساد والبطالة ق  2 زيادة الضر

 من مجمل االستثمارات 3٠العمري: قطاع اإلسكان يرفد الخزينة ب  2
ً
ائب ورسوما  % ضر

3 

لمانية 3 ي ثانية دوراتهم الب 
ر
ائب جديدة تحاض "النواب" ق  موجة ضر

4 

يبية تمس جيب المواطن" 4 ر ضر  نواب العقبة" يحذرون من إقرار قواني 
4 

5  : ي
ر
 ألف طن إنتاج المملكة من القمح والشعب  للموسم الحالي  21الجمعان

5 

اكة مع القطاع الخاص بما يخدم القطاع الزراعي بشكل عام 6  الحنيفات يدعو لتعزيز الشر
5 

 

 (4423) صحيفة األنباط

 5 مزارعو األردن سعيدون بفتح معب  طريبيل ويتوقعون تحسن أوضاعهم 1

 11 سلطة العقبة تعلن جاهزيتها الستيعاب تدفق البضائع إل العراق 2

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10404958/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A--%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://alrai.com/article/10405044/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://alrai.com/article/10405044/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://alrai.com/article/10405044/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://alrai.com/article/10404972/إقتصاد/الوفاق-النيابية-لن-نمرر-أي-تشريع-ضريبي-يمس-الطبقتين-الفقيرة-والمتوسطة
http://alrai.com/article/10404982/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://alrai.com/article/10404989/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-700-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://alrai.com/article/10404970/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://alrai.com/article/10404984/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://alrai.com/article/10405074/كتاب/وزارة-المالية-تحت-الضغط
http://alrai.com/article/10405078/كتاب/العلاقة-مع-العراق
http://alrai.com/article/10405071/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-16-%D8%B3%D9%88%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-
http://alrai.com/article/10405068/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8/109-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://alrai.com/article/10405064/إقتصاد/وزيرالصناعة-العراقي-أسواقنا-مفتوحة-أمام-الاستثمارات-الأردنية
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10405087/إقتصاد/العمري-نسعى-لتشغيل-شباب-المحافظة-في-مشاريع-الاسكانات
http://alrai.com/article/10405088/إقتصاد/315-مليون-دينار-أقساط-التأمين-للنصف-الأول-من-العام
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/974174-الملقي-تعديلات-
http://www.addustour.com/articles/974171-ملحس-رفع-ضريبة-المبيعات-لـ-22-ضرب-من-الخيـال-وسنقاضي-من-نشر-المعلومة
http://www.addustour.com/articles/974179-شـركة-زراعية-أردنية-فلسطينية-بكلفة-
http://www.addustour.com/articles/974158-العراق-يستعين-بالمدن-الصناعية-الاردنية-لتنفيذ-مناطق-صناعية
http://www.addustour.com/articles/974158-العراق-يستعين-بالمدن-الصناعية-الاردنية-لتنفيذ-مناطق-صناعية
http://www.addustour.com/articles/974158-العراق-يستعين-بالمدن-الصناعية-الاردنية-لتنفيذ-مناطق-صناعية
http://www.addustour.com/articles/974161-الإحصاءات-العامة-3-2-ارتفاع-معدل-التضخم-لشهر-آب
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://assabeel.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://www.ammanchamber.org.jo/


 13 مليون دينار حجم التداول اليومي لبورصة عمان ٥٫3 3

ر بالمدن الصناعية األردنية لتنفيذ مناطق صناعية 4  13 العراق يستعي 

 

 ( 4699) صحيفة الغد

اء: إعالن مواقع أثرية "سياحية" يحميها ويزيد فرص االستثمار حولها 1  1ب  خب 

اد  2  3ب  مليار مب  مكعب من الغاز الطبيغي المسال 12٥طرح عطاء الستب 

ي  3٫3اسعار المستهلك ترتفع  3
ر
 3ب   أشهر  8% ق

 

 (4112) صحيفة الديار

 4  وضع حجر األساس لمختب  ومستودع جمرك العمري 1

 4  الشواربة: أتمتة خدمات جديدة باألمانة  2

 

The Jordan Times (12732)                                                                                                                        Page  

1 PM reasserts new tax law will not affect middle class  1 

1 Jordan advances on travel index  2 

2 Finance minister refutes news of increasing sales tax  3 

3 Plans under way to establish Jordanian-Palestinian company to boost agricultural trade  4 

 

http://www.alanbatnews.net/
http://www.alanbatnews.net/
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.aldeyarjo.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/pm-reasserts-new-tax-law-will-not-affect-middle-class
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-advances-travel-index
http://www.jordantimes.com/news/local/finance-minister-refutes-news-increasing-sales-tax
http://www.jordantimes.com/news/local/plans-under-way-establish-jordanian-palestinian-company-boost-agricultural-trade

