
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 16/2/2016الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (16522)  صحيفة الرأي

 1 الملك يرعى يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى 1

 6 مليون دينار 15ألف إصابة عمل العام الماضي بكلفة  14"الضمان":  2

 6 تمكين األردنيين واألردنيات إشغال وظائفهم من منازلهم قريبا   3

 12 "تطوير القطاع العام" تعد تقريرا  عن ترتيب األردن في المؤشرات الدولية 4

 13 "تجارة العقبة" تطلق مبادرة نقل "المعلمين" إلى العقبة 5

 27 "الكهرباء األردنية تقر تعرفة جديدة للشراء بالجملة الشهر الحالي 6

 27 مصدر: مفاوضات توقيع برنامج ائتماني جديد مع "النقد الدولي" في مراحلها النهائية 7

 27 مختلفة لبيع االسطوانات الهندية خارج األردنعالوين: اتصاالت مع جهات  8

 27 % تراجع نقل البضائع إلى دول الخليج العربي50الداوود:  9

 28 االستثمار في التوجيه بالمنطقةاألردن ثانيا  بمعدل  10

 52 وزيرة الصناعة ونظيرتها الفلسطينية تبحثان زيادة التجارة البينية 11

 52 الترخيص ومراقبة الشركاتمذكرة تفاهم للربط بين  12

 

 (17448) صحيفة الدستور

 1 بحث امكانيه التزود بالغاز من الجزائر 1

 10  التلهوني يعلن بدء العمل بالوساطة القضائية لتسوية النزاعات خارج اروقه المحاكم 2

 21  لندن" منحت االردن فرصة لجذب المزيد من االستثماراتالور : مخرجات " مؤتمر  3

 21  على الموقع االلكتروني للضريبة 2015إقرارات الدخل لعام  4

 22 % حصة الطاقة من الناتج المحلي االجمالي العام الماضي18وزير الطاقة :  5

 

 (4140)  صحيفة الغد

 1ب   % من أراضي مصنعها في الفحيص وفاعليات تطالب باسترجاعها96الفارج" تؤكد شراء " 1

 2ب  شركة مساهمة عامة في البورصة 275مليون دينار أرباح  912.6 2

 3ب   برنامج حوسبة لتطوير التفتيش على االعمال"الصناعة" تطلق  3

 3ب  مليون يورو منحة فلندية للمجتمعات المستضيفة لالجئين 2.6 4
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2 UNDP ‘ready’ to assist Jordan in honoring climate change conference commitments 1 

4 ‘Municipality clearing downtown Amman from Friday street vendors  2 

10 Wir, MPs discuss ways to develop tourism sector  3 
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