
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 81/3/4182الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (84121)  صحيفة الرأي

 1 من األردنيين يدفعون ضريبة الدخل%3: بعثة النقد الدولي 8

 2 بحث فرص استثمار كبرى الشركات في األردن: السفير اإلسباني 4

 4 مليون دينار حجم اإلنفاق على الطاقة في المياة 11: الناصر 3

 4 العام الماضي% 88انخفاض نسبة البطالة إلى : القطامين 2

 6 مليون دينار قروضاً تمويلية للبادية 3.4يخصص " التنمية والتشغيل" 4

 24 جولة في النفقات الرأسمالية/ رؤوس أقالم  6

 24 أخطأ صندوق النقد/ مؤشر  7

 22 وقف ترخيص طابق السطح غير قانوني وسيرفع أسعار الشقق: عقاريون 1

 22 وفد رجال األعمال يختتم لقاءاته في أثينا 9

 26 ثالثة حلول عملية لمحاربة التهرب الضريبي/ عبد المنعم عاكف الزعبي  81

 22 شواطئ على الشهادة البيئية) 4(منشأة سياحية و  84حصول  88

 44 بين حقيقة الحسومات وخدعها.. موسم التنزيالت  84

 

 (86767) صحيفة الدستور

 11 وزارة الطاقة توقع االتفاقية األولى لشراء الكهرباء من الطاقة الشمسية 1

 11 لألردن" البنك الدولي لالنشاء والتعمير"منحة من  2

 11 4184وزير التخطيط يبحث االستعدادات لتعداد السكان والمساكن  2

 11 التحديات العالمية واإلقليمية فرضت تحديات صعبة أمام االقتصاد الوطني 4

 11 على البيض تضغط سلبا على االستثمار في القطاع" ضريبة المبيعات" 2

 

 (2094) صحيفة العرب اليوم

 14 ايام 3في " بدل المحروقات"الف اسرة تسلمت دعم  71 1

 14 مليار دينار مساهمات السياحة في الناتج المحلي للمملكة 8.444 2

 14 مليون دوالر 881.2اليابان تقدم قرضا ميسرا لالردن بقيمة   2

 12 مليون دينار في شهر واحد 411زيادة الودائع البنكية  4

 12 صندوق النقد يؤكد ضرورة رفع الضرائب على قطاعي التعدين والمال 2

 12 مليون دينار 82بـ " اعتمادا وطنيا"خطة لمنح المختبرات الحكومية  6

   

  (3249)  صحيفة الغد

 81أ  مشروع قانون االستثمار الجديد ال يلبي طموحات المستثمرين: خبراء \تقرير اقتصادي 1

 43أ  %0,0,مؤشر البورصة يرتفع  2
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 8ب  قرشا 62ماليين دينار والسهم ب ,0قيمة صفقة المتكاملة للنقل : الحلواني 2

 4ب  أسعار الذهب تستقر على ارتفاع 4

 3ب  إقليم البترا السياحي سيشهد استثمارات جديدة: النوافلة 2

 3ب  العام الماضي% ,6مستوردات المملكة من العربات والدراجات ترتفع  6

 3ب  أشهر 4سلع أساسية يغطي استهالك  0مخزون  1
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1 Kingdom to receive JD82m soft loan from Japan  1 

3 Share price in Mutakamilah deal fair-Halawani 2 
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