
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 01/2/2102األربعاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02502)  صحيفة الرأي

 22 تطلق مشروع التوأمة الثاني" األراضي" 0

 22 تقر مشروع قانون المصادر الطبيعية" الطاقة النيابية" 2

 22 النفط يتراجع مع هبوط أسواق المال 3

 22 مصّدرون يطالبون بفتح أسواق جديدة للمنتوجات الزراعية 4

 31 تنهي مشاوراتها حول مشروع قانون البنوك" المالية االقتصاد" 5

 30 تطالب بدعم دولي لألردن للنهوض بأعباء الالجئين" األمريكية للتنمية الدولية" 2

 30 مشاريع لتوفير فرص عمل للشباب 3إطالق  7

 52 مصر تلغي رسوم الحماية المؤقتة على واردات السكر األبيض 8

 

 (07442) صحيفة الدستور

 0  مليار دوالر منح للمملكة من مؤتمر المانحين منها مليار لبناء مدارس 3.0: النسور  0

 0  احاله مستشفيين خاصين الى االدعاء العام بتهمه االتجار باألعضاء البشرية 2

 0  بيةتدعو الحكومة للتدخل لخفض أسعار المطاعم الشع" المستهلك "  3

 8  تشكيل لجنه لتقييم اضرار لحقت بشركات التحميل والتنزيل في المراكز الجمركية 4

 22  تطلع القطاع الصناعي على االجراءات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية" الصناعة" وزيرة  5

 

 (4034)  صحيفة الغد

 0ب   محطات المحروقات تختار مزودها اعتبارا من أيار 0

 0ب   ابو الراغب يدعو لفتح المعابر الحدودية مع العراق 2

 0ب   مليار دينار 32.5وتتجاوز % 8الودائع ترتفع  3

 2ب   المجمركة لم يتم بيعها من السيارات% 41: رمان 4

 2ب   تحديث نماذج احتساب أجور الربط بين شركات االتصاالت 5

 2ب  2105ألف دينار أرباح األردنية لضمان القروض  522 2

 3ب  ألف فرصة عمل للسوريين خالل مؤتمر لندن 211االردن تعهد بتوفير : فاخوري 7

 3ب  تحليل اقتصادي/ دور القطاع غير الرسمي في التنمية االقتصادية 8

 

The Jordan Times (12252)                                                                                                                        Page  

3 Twinning project with EU to improve Kingdom’s real estate mapping 1 

3 Consumer society calls for reducing prices at Hummus, falafel joints  2 

3 ‘SSC registered early retirees in 2015’ 3 

4 Cattle shipment from Columbia ‘infected with mild animal disease’ 4 

10 Ali highlights government measures to help industries  5 
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