
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 2/2/2102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02511)  صحيفة الرأي

 00 العام الماضي" تنظيم قطاع االتصاالت"شكوى ترد لـ  1010 0

 00 في العام الماضي" جمارك العقبة"مليون دينار زيادة تحصيالت  22 2

 00  حتاحت يدعو لإلسراع بإقرار القانون البحري 0

 02  والحلول ال تفي اال بالنزر اليسير.. الركود يخيم على القطاعات التجارية: مختصون 1

 02  مخالفات االتصاالت تقترب من نصف مليون دوالر: الجبور 5

 00 لجنة حكومية تناقش تحديات االستثمار الصناعي 2

 00 00الفرصة مواتية أمام بورصة عمان الستقطاب االستثمارات العربية : خبراء 7

 01  ستعاود االرتفاع بإرادة استراتيجية دوليةأسعار النفط : ابو غزالة 8

 21  بدء اجتماعات اللجنة االستشارية الدولية للبرنامج النووي االردني 9

 

 (07101) صحيفة الدستور

 0  الحكومة لن تستطيع توفير فرص عمل لالجئين دون استثمارات وامتيازات: المومني  0

 20 %2.5االقتصادي عربيا الى تراجع معدل النمو " : النقد العربي"  2

 20  العام الماضي% 0.1ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بنسبة ": المركزي"  0

 25  وزير المالية يدعو لتبسط الخدمات المقدمة للمكلفين والمستثمرين 1

 25  المخصصة للوافدة% 21السماح للقطاع الصناعي باستخدام عماله سوريه ضمن نسبه الـ : القطامين  5

 25  تدعو لتطبيق المعاملة بالمثل لحماية الصناعات الوطنية" صناعه عمان"  2

 

 (1022)  صحيفة الغد

 7أ   المالية واالقتصاد النيابية المشتركة تدعو الدول المانحة لدعم االردن لمواجهة تداعيات اللجوء السوري 0

 0ب   اجراءات استيراد الغاز من اسرائيل" فينا"الحكومة تبحث  2

 0ب   القطاع الخاص يطالب بتعديل اتفاقية الشراكة مع االتحاد االوروبي لزيادة الصادرات 0

 0ب   سائقون يشتكون تأخير نقل شاحناتهم من العقبة الى نويبع المصرية 1

 0ب  %7الحكومة ترفع سعر طن الطحين المدعوم  5

 0ب  (2101-2102)لألعوام " تعزيز االنتاجية"مليون دينار سنويا لبرنامج  22رصد  6
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1 Jordanians are overspenders, bad budgeters and in need of guidance-expert  1 

4 Farmers destroy tomato crops to protest losses, again  2 
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