
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 13/9/2017ربعاء األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17083)

 17 شهادة منشأ للعراق منذ بداية أيلول ٧٨تجارة عمان تصدر  1

 والكويت ترفع الحظر  2
ً
 1  المنتجات الزراعية تدخل العراق قريبا

 3 عناب: وقف ضجيج المنشآت السياحية 3

قبون بدء تصدير بضائعهم للعراق 4  17 مستثمرون يتر

ن  5 ن الصناعيي  ي تموز  ٠٫٢ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المنتجي 
ن
 17  ٪ ف

 17 *النفط يرتفع مع تبدد أثر المخاوف بشأن إرما بفعل انخفاض انتاج أوبك 6

 17 "جوستون" تثمن قرار المواصفات إخضاع الحجر والرخام للرقابة 7

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18008) صحيفة الدستور

 17  شهادة منشأ للعراق منذ بداية أيلول الحالي  ٧٨تجارة عمان تصدر  1

ي يؤكد ترحيب االردن باالستثمارات الكويتية وتقديم التسهيالت لنجاحها 2
 1 الملقر

 1  وقف استقدام عامالت المنازل البنغاليات 3

 1  سالمة ومتانه أوضاع البنوك والمؤسسات المرصفية عىل رأس األولويات 4

 

 (3739) صحيفة السبيل

ي المملكة 1
 3 الحكومة تستكمل قريبا إجراءات السماح للشاحنات العراقية بدخول أراضن

ي والمصدرون يعولون عىل فتح العراق 2
 تراجع صادرات الخضار آب الماضن

3 

 مليون دوالر 1٨األمانة تنتج طاقة كهربائية بتكلفة  3
6 

 

 (4424) صحيفة األنباط

 10 أشهر ٨مليار الدخل السياحي ألول  ٢٫154 1

 13 إقرار روسي بتقليص التبادل التجاري مع عمان 2

ي آ 3
ن
ي ارتفاع أسعار السلع الرئيسية ف

 14 ب الماضن

 

 ( 4700) صحيفة الغد

 3ب   شهادة منشأ للعراق منذ بداية الشهر الحالي  ٧٨"تجارة عمان" تصدر  1

د" يرتفع  2  1ب  %16التخليص عىل مركبات "الهايتر

 1ب  مصدر: ال طلبات جديدة إلدارة "المغطس" 3

 2ب  شدة المنافسة تحول دون ارتفاع أسعار القرطاسية 4

ة والمتوسطة  5 كات الصغت  يبة دخل أكتر من الشر  3ب   دراسة: األفراد العاملون بأجر يدفعون ضن
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2 Queen launches Jordan River Foundation’s annual handicrafts exhibition 1 

2 ‘Agricultural exports to Iraq to start early next week’  2 

2 Jordanian Italian Forum for Cooperation launched 3 

http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10405170/إقتصاد/تجارة-عمان-تصدر-78-شهادة-منشأ--للعراق-منذ-بداية-ايلول
http://alrai.com/article/10405120/إقتصاد/الكويت-ترفع-الحظر-عن-استيراد-الخضار-الاردنية
http://alrai.com/article/10405133/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10405171/إقتصاد/مستثمرون-يترقبون-بدء-تصدير-بضائعهم-للعراق
http://alrai.com/article/10405168/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-02-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10405169/إقتصاد/جوستون-تثمن-قرار-المواصفات--خضاع-الحجر-والرخام-للرقابة
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/articles/974322-تجارة-عمان-تصدر-78-شهادة-منشأ-للعراق-منذ-بداية-أيلول-الحالي
http://www.addustour.com/articles/974384-الملقي-يؤكد-ترحيب-الأردن-بالاستثمارات-الكويتيـة-وتقديـم-التسهيـلات-لنجاحـهـا
https://www.addustour.com/articles/974359-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%C2%AB-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.addustour.com/articles/974327-سلامة-ومتانة-أوضاع-البنوك-والمؤسسات-المصرفية-على-رأس-الأولويات
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http://www.jordantimes.com/news/local/queen-launches-jordan-river-foundation%E2%80%99s-annual-handicrafts-exhibition
http://www.jordantimes.com/news/local/agricultural-exports-iraq-start-early-next-week%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/local/jordanian-italian-forum-cooperation-launched
http://www.ammanchamber.org.jo/


3 App developers to build digital solutions for Jordan’s public transportation system 4 

3 Kuwait lifts ban on Jordanian produce 5 

3 ‘Loudspeakers, DJ banned outside tourism facilities’  6 

3 RFC to hold networking event to boost local filmmaking industry  7 

 

http://www.jordantimes.com/news/local/app-developers-build-digital-solutions-jordan%E2%80%99s-public-transportation-system
http://www.jordantimes.com/news/local/kuwait-lifts-ban-jordanian-produce
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http://www.jordantimes.com/news/local/rfc-hold-networking-event-boost-local-filmmaking-industry

