
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 32/2/3102االربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02661)  صحيفة الرأي

 23  تقدم االردن بالحرية االقتصادية دليل صحة اإلصالح: مراد   0

وزارة العمل بدأت في استقبال طلبات استخدام العماله من الجنسية : وزارة العمل وغرفة تجارة عمان   عالنا  3

 السورية

22 

تجارة عمان والتي ترجو من المؤسسات والشركات المسجلة لدى غرفة : اعالن وزارة العمل وغرفة تجارة عمان   2

يبلغ راسمالها خمسون الف دينار فأكثر مراجعه مديرية عمل غرفة تجارة عمان من قبل صاحب العمل او من يفوضه 

 "استمارة التقييم الذاتي" للحصول على 

22 

 3  ار مع اوروبابحث تسهيل قواعد المنشأ واالستثم  4

 5   التخفيف من شروط شهادة المنشأ أهم إنجاز مؤتمر لندن: رئيس الوزراء  6

 6  تبحث معوقات القطاع" السياحة النيابية"   2

 6 مزارعون يحتجون على أوضاع القطاع  7

 01  مخلصو بضائع يواصلون إضرابهم في العقبة  1

 01  سائح الى العقبة 4211وصول   9

 21  انكماش الموازنة العامة  01

 20 لزيادة انتاجها بما يتواكب ونظيراتها اإلسرائيلية" البوتاس" النسور يدعو   00

 20 3106مليار دينار فاتورة التقاعد بنهاية  0.0  03

 20  انفجارات بروكسل تهز سوق النفط  02

 20  بدء التشغيل التجاري لمحطة الطاقة الشمسية في البادية الشمالية: شحادة   04

 20 دوالر منحة يابانيه لتخفيف أعباء اللجوءمليون  02.4  06

 20  في عيد األم% 61اإلقبال على شراء الذهب يرتفع   02

 23  العربي للمستهلك يدعو للتخلص من المضادات الحيوية في الطعاماالتحاد   07

 22  ورشة عمل حول القواعد الفنية الجديدة لملصق كفاءه الطاقة  01

 61 مليار دينار اإليرادات الضريبية العام الماضي 4.0  09

   

 (07414) صحيفة الدستور

 30 االردن بمؤشر الحرية االقتصادية دليل صحة مسيرة االصالح لالندماج باالقتصاد العالميتقدم  0

 2  سي أمام منتجاتنا الزراعية ومنحها معامله تفضيليةنتطلع لفتح السوق الرو: النسور  3

 33  قطاعا تجاريا أخر مرتبطا بالقطاع 05قطاع االسكان االردني العمود الفقري لالقتصاد ويحرك : الحسن  2

   

 (4072)  صحيفة الغد

 21 بالحرية اإلقتصادية دليل صحة مسيرة اإلصالحتقدم األردن : مراد 0

 0 تراجع اإليرادات والمنح يضاعف عجز الموازنة 3

 04 والمركز الجمركي الجديد في العقبة بداية الشهر المقبل 4بدء العمل بالساحة : السلطة الخاصة 2

 29 بدران تنتقد إجراءات اإلستثمار وتسجيل الشركات في المملكة 4
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10 Jordan is on right path of reform-Murad 1 

2 ‘Two cruise ships dock in Aqaba with nearly 2.500 tourists’ 2 

2 GAM invites investments ideas for revamping Jubeiha Theme Park 3 

3 PM urges Russia to open market to Jordanian produce     4 

3 Japan grants Jordan $16.4m to mitigate refugee crisis impact     5 
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