
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 42/2/4102األحد 
                                                                       (02561)  صحيفة الرأي

 الصفحة                                                           
  

تود وزارة العمل إعالم السادة أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان بأنه / اعالن غرفة تجارة عمان ووزارة العمل 0

ولغايات تنظيم سوق العمل منحت أصحاب العمل مهلة ثالثة أشهر لتصويب أوضاع العمالة من الجنسية السورية وذلك 

 (.5/2/4102)من تاريخ اعتباراً 

42 
  

   42 مشاريع لتنمية وادي عربة وتطويره: وزير المياه 4

   24 فهد الفانك/ االصالح االقتصادي بين برنامجين  2

   24 عصام قضماني/ هيكلة مؤسسات القطاع الخاص  2

   22 اعفاءات ضريبية مرتقبة لمشاريع سياحية في المناطق األقل نمواً : مصدر 5

   22 العام الماضي" الكهرباء"مليون دينار صافي أرباح  4422 2

   22 بجامعة آل البيت" صنع في األردن"اختتام معرض  7

   

   (07505) صحيفة الدستور

   0  التعديالت الدستورية خطوة كبيرة نحو تشكيل الحكومات البرلمانية": الدستور" الفايز لـ  0

   40  "جمعية مستثمري اإلسكان" أعضاء من مجلس إدارة  2استقالة  4

   40  "االستهالكية المدنية" اتفاقية تتيح لالجئين السوريين التسوق من  2

   40  تطلق الموقع االلكتروني لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص" المالية"  2

   40  تطلق مبادرة لترويج قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" انتاج"  5

   44  انشاء معاهد متخصصة للتدريب داخل المناطق التنموية والصناعية: الور  2

   42  إيهاب السعدي مديرا عاما لبنك االسكان 7

   42  مليارات 2مليار دوالر استثمارات في النقل عوائدها  2

   42  صناعيون عرب يدعون لتأسيس غرف صناعه عربية 6

   

   (2412) صحيفة الغد

   0ب   مستحقات الخزينة على المواطنين تفوق نصف مليار دينار: ملحس 0

   0ب   مليار دينار ميزانية البنك المركزي 0222 4

   0ب   تبدأ بتحميل الوقود النووي في المفاعل البحثي" الطاقة الذرية" 2

   4ب   الخطيب رئيسا لمجلس ادارة بنك االسكان 2

   4ب   والرسوم على األلبسة واألحذية يعزز سياحة التسوقتخفيض الضرائب : القواسمي 5

   4ب   توحيد المواصفة القياسية العربية وتخفيف قيود التجارة البينية خطة عمل المرحلة المقبلة: الكباريتي 2

   2ب   ضعف التمويل واالستثمار وانتشار الملكية الفردية أبرز عوائق قطاع النقل: خبراء 7
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3 Jordan, Morocco agree further cooperation  1   

3 Number of medical tourist drops 30% in Q1 of 2016  2   

10 JIEC promotes industrial estates to Arab delegation  3   
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