
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 01/0/6102األحد 
 الصفحة                                                                                                                                  (02461)  صحيفة الرأي

" النواب" يستمع لقرار وتوصيات لجنته المالية حول " الموازنة" 0  1 

استئناف تصدير الخضار بحراً لسوريا ولبنان 6  1 

اعفاء الغزيين من رسوم تصاريح العمل عن المرحلة السابقة 3  3 

المومني: بدأنا االجراءات العملية لبرنامج الحكومة االلكترونية 4  52 

 52 وزير الطاقة: فتح السوق الستيراد الديزل لن يؤثر على آلية التسعير 1

 52 تقرير 44 دوالراً متوسط سعر النفط المتوقع العام الجاري 2

 52 الصايغ: مشروع ربط مع " الخارجية" والعدل لبيع االراضي بالوكاالت للمغتربين  7

ورشة لتوعية القطاع الخاص بنظام الحوافز ضمن قانون االستثمار 6  52 

 

 (07401) صحيفة الدستور

 1  العراقيون يتصدرون قائمة المستثمرين االجانب 0

 12  الكباريتي يشيد باجراءات سلطة العقبة لمعالجه قضايا المستثمرين في شارع السعادة 6

 12 مليون طن استهالك االردن من االسمنت العام الماضي 7.3 3

 11  خدمة الكترونية مباشرة في اطار التحول للخدمات االلكترونية 81اطالق  4

 11  ترحب بالتعاون إلنشاء مركز المسؤولية المجتمعية في المملكة" تجارة االردن"  1

 11  في المائة العام الحالي 902متواضع الى تسارع نمو االقتصاد العالمي بشكل  2

 

 (4013)  صحيفة الغد

 0ب   إعفاء التاكسي العمومي من تركيب جهاز متابعة السلكي 0

 6ب   خدمة حكومية إلكترونية مكتملة جاهزة الستخدام من قبل المواطن 800: شويكة 6

 6ب   تضيف لبوابة الحكومية االلكترونية ثماني خدمات" الطاقة والمعادن" 3

 6ب   من اجمالي االستثمارات متدفقة من القطاع الصناعي% 73: ابو الراغب 4

 4ب  الموازنة العامة لألردن ليست موجهة بنتائج االداء: دراسة 1

 4ب   االهداف والغايات: الميناء البري في معان 2
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1 Traders encouraged to export fruit and vegetables to Syria via sea 1 

3 Public agencies providing 100 online services - Shweikeh 2 
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