
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 02/4/0202األربعاء 
                                                                                                                                  (02562)  صحيفة الرأي

 الصفحة
  

   20 حريصون على تعزيز عالقة المملكة بالفرنسيين ألعلى المستويات: النسور 0

   22 فهد الفانك/ سقوط القروض الميسرة  0

   20 مليار دينار الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في كانون الثاني 0680 2

   20 ماضيمليون دينار اإليرادات الضريبية في كانون الثاني ال 296 4

   22 فرص كبيرة للصناعة الوطنية باألسواق األفريقية: الجغبير 5

   24 السياسات التي انتهجها خالل السنوات الماضيةاألردن حقق كبيرة بفضل : علي 2

   24 تبعات سلبية لتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة: صناعة عمان 7

   22 تخفيض سقف االعفاءات يخلق أعباء مالية إضافية على المواطنين: خبراء 6

   22 ارتفاع البورصات العربية 9

   

   (07500) صحيفة الدستور

   7  النسور يؤكد حرص االردن على تعزيز العالقات األردنية الفرنسية الى مستويات اعلى 0

   00  غرامات على التاخر بتقديم إقرار ضريبة الدخل 0

   00  مصر توافق على منح الصادرات األردنية شهادة تسجيل مؤقتة 2

   00  تعقد جلسة نقاشية لشرح الحوافز االستثمارية لقطاع تكنولوجيا المعلومات" انتاج"  4

   

   (4024) صحيفة الغد

   6أ  النسور يؤكد أهمية انشاء شراكة تخدم المنظور االستراتيجي لألردن وفرنسا 0

   0ب   المشاريع الصغيرة خطوة للتخليص من البطالة وثقافة العيب 0

   0ب   تراجع أسعار النفط والتوترات االقليمية يحدان من وتيرة االستثمار في االستكشاف والتعدين 2

   2ب   انخفاض عدد االغنام في المملكة% 082 4

   

The Jordan Times (12312)                                                                   

                                                     Page  

  

1 King, Hollande discuss ties, anti- terror efforts 1   

1 Hollande wants France to be top investor in Jordan  2   

1 Agreements signed by Jordan and France  3   

2 Water ministry extends deadline for Red- Dead first phase proposals 4   

3 Owners of shops, eateries opposite Abdali project outraged at municipal measures   5   

3 Water ministry extends deadline for Red- Dead first phase proposals  6   

10 Planning minister highlights benefits of investing in Jordan  7   

10 Jordan industrial Estate co. promotes investment opportunities in Dubia  8   

10 Chemical companies display products in Jordan exhibition  9   
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