
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 01/6/4102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02941)  صحيفة الرأي

 10 وزراء وخبراء يدعون إلى مراجعة واقع قطاع النقل 0

 8 لنقل المواطنين بأسعار معقولة" األمانة"تاكسي هايبرد لـ  211: بلتاجي 4

 48 فهد الفانك/ الموازنة العامة في التطبيق  1

 48 عصام قضماني/ دور اقتصادي للسفارات  2

 49 مليون دوالر لدى العراق 88استعادة وديعة قيمتها  2

 49 الحواالت واالستثمار الخليجي في العقار يرفعان الطلب على الدينار 6

 11 "النقدي"وإدخال االستقرار المالي إلى جانب " المركزي"تعديل أهداف قانون :فريز . د 8

 10 قابة على الشركات الحكوميةتدعو ديوان المحاسبة لتعزيز الر" النزاهة والشفافية" 8

 10 محمد مثقال عصفور/ بين الصين وصندوق النقد الدولي  9

 26 السياحة العالجية وسبل تطويرهامؤتمر إقليمي لمناقشة آفاق  01

 26 اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير التخطيط والتعاون الدولي  00

 

 (06821) صحيفة الدستور

 22  "النقل" مليون دوالر من المنحة الخليجية لتمويل مشروعات لـ  821: سيف 0

 1 التعليم الخاصتغول غير مسبوق في قطاع " : المستهلك" 4

 21 مليار دينار تحصيالت الدخل والمبيعات ألربعه أشهر 0.0 1

 22 الشركات البريطانية تسعى ألعتماد الكفاءات االردنية للعمل معها في دول المنطقة: بولتون  2

 

 (2962) صحيفة العرب اليوم

 02 من المنحة الخليجية لدعم قطاع النقلمليون دوالر  821الحكومة تخصص  0

 02 مليار دوالر 01االحتياطات االجنبية تواصل ارتفاعها وتالمس  4

 02 والتسويق الستقدام السياحقموة يؤكد اهمية الترويج  1

 02 عمالة األطفال تسير باتجاه تصاعدي في األردن": العمل الدولية" 2

 02 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان0420 2

 

 (1224)  صحيفة الغد

 1ب  محادين يرفض تقرير البنك الدولي حول تقييم قطاع النقل في المملكة 0

 1ب  مؤتمر إقليمي حول السياحة العالجية في األردن األسبوع المقبل 4

 8ب  %02انخفاض صادرات المملكة من البوتاس  1

 8ب  %1242مؤشر البورصة ينخفض  2

 8ب  بحث التبادل التجاري مع أميركا 2

 

The Jordan Times (11747)                                                                                                                        Page  

10 Representatives of 8 South Korean firms seek business deals with Jordanians  1 

10 Jordan Petroleum Refinery Company announces 30.5% increase in profit  2 
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