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الصفحة                                                                                                                                   (17302) صحيفة الرأي    

 12 *مطالبة بوقف أي اجراءات بخصوص األثاث المستورد 1  

 2 اتفاقية اطالق الشركة األردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي 2  

 2  تأسيس صندوق سيادي عربي للبحث العلمي وإنشاء منطقة حرة زراعية 3  

 4 استطالع: المشكالت االقتصادية تتصدر األولويات الوطنية ويجب معالجتها 4  

 11 نائب رئيس الوزراء يؤكد أهمية تميكن مسيرة العراق للبناء وإعادة اإلعمار الشامل 5  

 11 مدرسة 58اتفاقيات الستخدام الطاقة المتجددة في  6  

 11 الضريبة: السبت دوام لتقديم اإلقرارات الضريبية وتسديد األرصدة 7  

 11 تواضع مساهمة قطاع المهنيين في االيرادات الضريبية  دراسة 8  

 12 *ورشة عمل لرقمنة شهادات المنشأ بدول اتفاقية أغادير 9  

 12 *اللوزي: تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام أولوية "النقل البري" 10  

 12 "االتصاالت" تعرض مسودة السياسة العامة للقطاع الخاص 11  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الراي  

 (18231) صحيفة الدستور

 1  قانون الضريبة لن يمس الشريحة األكبر من الموظفين 1

 9 2017الف دينار ربحا صافيا قبل الضريبة عام  468" الملكية االردنية" تعود الى الربحية وتحقق  2

 

 (3933) صحيفة السبيل  

 3 مراد: إنصاف البنك العربي من العدل األمريكية يعزز الثقة باالقتصاد الوطني 1  

 1 إصدار كتيب توضيحي لنظام األبنية المعدل"األمانة" تعتزم  2  

   

 (4650) صحيفة األنباط  

 2 األردن رئيسا للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية 1  

 4 سنوات بفعل صعود الدوالر وعوائد السندات 5الذهب قرب أقل سعر في  2  

   

 ( 4926) صحيفة الغد  

 3 نقاط في استطالع الرأي وتسير في االتجاه الخاطئ 10بعد سنة ونصف السنة على تشكيلها: الحكومة تهبط  1  

 4 مواقف المركبات و"التطوير" تبدأ مشاريع لحل المشكلة العقبة تعاني غياب 2  

 5 مشاركة أردنية في المنتدى االقتصادي االفريقي العربي بالمغرب 3  

 5 دراسة تؤكد تواضع مساهمة قطاع المهنيين في االيرادات الضريبية 4  

   

  The Jordan Times (12924)                                                                                                                        Page  

  1 Jordan requests EU to include agricultural industries under rules of origin deal 1 

  1 Majority pessimistic over current, future economic conditions — poll  2 

  4 Housing developers stop strike after gov’t promises by-law suspension 3 

  10 RJ’s ‘turnaround plan’ to enhance profitability begins to bear fruit  4 

   

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10434578/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-
http://alrai.com/article/10434611/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/10434621/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://alrai.com/article/10434552/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://alrai.com/article/10434617/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-58-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://alrai.com/article/10434567/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%A9
http://alrai.com/article/10434616/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://alrai.com/article/10434620/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9--%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.addustour.com/
http://addustour.com/articles/1008342-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86
http://www.addustour.com/articles/1008429-%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-468-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017?todaydate=1524810221
http://www.addustour.com/articles/1008429-%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-468-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017?todaydate=1524810221
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://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://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://alghad.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.jordantimes.com/
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-requests-eu-include-agricultural-industries-under-rules-origin-deal
http://www.jordantimes.com/news/local/majority-pessimistic-over-current-future-economic-conditions-%E2%80%94-poll
http://www.jordantimes.com/news/local/housing-developers-stop-strike-after-gov%E2%80%99t-promises-law-suspension
http://www.jordantimes.com/news/business/rj%E2%80%99s-turnaround-plan%E2%80%99-enhance-profitability-begins-bear-fruit
http://www.ammanchamber.org.jo/

