
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 81/2/2182الخميس 
 الصفحة                                                                                                                                  (82521)  صحيفة الرأي

 11 األردن وتونس يتفقان على اقامة فعاليات اقتصادية مشتركة بالبلدين 8

 28 تطالب بتوحيد الجهات الرقابية" تجارة األردن" 2

 3 مجلس الوزراء يقر األسباب الموجبة لقانون السياحة 3

 3 هيئة االستثمار تحتاج لجرأة في القرار: النائب المسلماني 1

 3 الغاء رخصة المكتب السياحي ما لم تجدد حتى نهاية آذار 5

 1 اكتشافات نوعية من الغاز ستسهم باستمرارية تزويد األردن: نائب مصري 2

 21 فهد الفانك/ مليار سنوياً  2ارتفاع العجز والمديونية  7

 28 حوافز وتسهيالت كاملة للمناطق التنموية والمدن الصناعية: رئيس هيئة االستثمار 1

 22 األردن وفلسطين يبحثان تسهيل التجارة والنقل بين البلدين 9

 11 وبحث تعزيز االستثمارات الهندية في المملكة ..توجه لعقد منتدى استثماري اردني ايطالي خالل العام الحالي  81

 

 (87151) صحيفة الدستور

 23 اقتصاديه مشتركه بين البلدينالتونسي يوصي بإقامة فعاليات  –منتدى االعمال االردني  8

 23  ورشة في تجارة عمان حول تأسيس الشركات واحكام السجل التجاري والملكية الفكرية 2

 5 مجلس الوزراء يوافق على تولي البنك المركزي الرقابة على قطاع التامين 3

 28  قضية أراضي الجبيهة ما زالت تراوح مكانها" : الدستور" لـ " مستثمري قطاع االسكان" رئيس  1

 28  في المرتبة الثانية بين الدوائر والمؤسسات الحكومية" الجمارك االردنية "  5

 23 2182شركه محلية تشارك في المعرض الدولي جلف فود  11 2

 23  مدقق الحسابات ملزم قانونا بتحديد مخصص ضريبة الدخل في القوائم المالية: الضريبة  7

 

 (1812)  صحيفة الغد

 3أ  ماليين يورو 2اتفاقية لتوفير مياه ري لمزارعي األغوار الشمالية بقيمة  8

 5أ  تدعو وزارة الصناعة لتشديد الرقابة على األسواق" النزاهة النيابية " 2

 8ب  تحذيرات من عمليات الشراء عبر مواقع التواصل االجتماعي 3

 8ب  "المنتجين الريفيين"ألف دوالر منحة من البنك اإلسالمي للتنمية بتمويل  211 1

 2ب  مليار دوالر استثمارات سياحية وخدمية وعقارية في العقبة 2 5

 3ب   %1222بورصة عمان تنخفض  2

 

The Jordan Times (12259)                                                                                                                        Page  

10 Jordan, Tunisia agree joint activities  1 

10 Jordan hosts the 2016 INTERCEM conference for MENA region in March  2 

10 Revenues of zarqa free zone customs centre reach JD 355 million in 2015  3 
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