
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/3/2102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02531)  صحيفة الرأي

 21 الجمارك ستدرس قرار فرض رسوم بدل الخدمات: الحمود 0

 2 "تحصيل األموال األميرية"ويرفض الغرامة في " االقامة"يصر على مقدار رسوم " النواب" 2

 25 سنوات 01آالف فرصة عمل خالل  2مشروعاً وخلق  0251توفير التمويل لـ  3

 44 العليا للتنمية المستدامةأهمية توسيع مظلة اللجنة الوطنية : وزير التخطيط 4

 44 رفع ضريبة الدخل على األرباح مجحف وطارد لشركات اإلسكان: مستثمرون 5

 44 البيئة االستثمارية محفزة إذا اقترنت بإجراءات تنفيذية جادة: منتدون 2

 

 (01423) صحيفة الدستور

 23  ندرس أثر فرض رسوم بدل خدمات على السلع المعفاة من الجمارك: الحمود 0

 20  وزير التخطيط يؤكد أهمية توسيع مظلة لجنة التنمية المستدامة لتشمل كافة الجهات 2

 23 يطلق برامج خاصة لضمان تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة" المركزي "  3

 23 %2.5يتوقع أن يبقى معدل نمو االقتصاد األردني بحدود " فريز"  4

 

 (4055)  صحيفة الغد

 0ب  تدرس األثر القانوني واالقتصادي لفرض رسوم بدل خدمات على السلع المعفاة" الجمارك" 0

 01أ  مخلصون يرفضون قرار النقابة بإنهاء اإلضراب في الميناء 2

 0ب   مليار دينار 30.2متجاوزة % 4السيولة المحلية ترتفع  3

 2ب   ترليون دوالر حجم الديون الحكومية العالمية 42 4

 2ب   حل جزئي% 45رفع التمويل العقاري الى : مختصون 5

 3ب   انتخاب مجلس االدارة لملتقى االعمال الفلسطيني االردني والبو رئيسا 2

 3ب   الكباريتي يدعو لتعزيز العالقات االقتصادية مع البرازيل 1
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1 GDP rate likely to improve this year CBJ chief 1 

3 ‘UNDP committed to partnerships with local stakeholders’  2 

3 ’15,972 job opportunities secured for Jordanians in 2015’   3 

4 JD 16.07m worth deals signed to alleviate poverty, unemployment   4 

10 Kabariti calls for new channels to develop Jordanian-Brazilian ties 5 

 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/article/772016.html
http://www.alrai.com/article/771965.html
http://www.alrai.com/article/772010.html
http://www.alrai.com/article/772033.html
http://www.alrai.com/article/772031.html
http://www.alrai.com/article/772029.html
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
http://pdfstore.addustour.com/1/4/64/23.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/64/21-new.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/64/21-new.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/64/23.pdf
http://pdfstore.addustour.com/1/4/64/23.pdf
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
http://www.jordantimes.com/
http://www.ammanchamber.org.jo/

