
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 03/5/6302االثنين 
                                                                       (02262)  صحيفة الرأي

 الصفحة                                                           
  

   2 إرادة ملكية بتسيير األمناء العامين العمل في الوزارات 0

   01 استراتيجية إلزامية للقطاع الصحي لضمان جودة الخدمات وتعزيز االستثمار 6

   01 فرقة للرقابة الصحية خالل رمضان 03": األمانة" 0

   06  فهد الفانك/ مطلوب قرارات سيادية لحل المشكلة االقتصادية  4

   04 6303وضعنا خارطة طريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة : الفاخوري 5

   04 لمؤسسات إقليمية ودولية لنهاية آذارمليار دينار ديون المملكة  1.5 2

   04 شهور 4مليون دينار قيمة المدفوعات اإللكترونية في  43 7

   05 الطاقة الشمسية يؤكد جاذبية بيئة األعمال األردنية"نمو االستثمار في : علي 0

   05 أنجزت تشريعات صكوك االستثمار االسالمية" األوراق المالية: "الحوراني 1

   02 رمان يتوقع إعادة فتح معبر طريبيل قبل بداية شهر رمضان المبارك 03

   24 بحث تحضيرات الربط اإللكتروني بين جمارك دول أغادير 00

   

   (07550) صحيفة الدستور

   60  االعالن عن إطالق فعاليات مهرجان االردن األول للتسوق 0

   0  الملك يحل البرلمان ويكلف الملقي بتشكيل الحكومة 6

   2  "مئوية الثورة العربية الكبرى" عطلة رسمية الخميس بمناسبة  0

   66  ملتقى اقتصادي عربي الماني 4

   

   (4644) صحيفة الغد

   0ب   مهرجان االردن األول للتسوق يبدأ رسميا منتصف تموز 0

   0أ   مهمة سياسية بنكهة اقتصادية: حكومة الملقي 6

   00أ   الصحية الممنوحة من الديوان الملكيأسس جديدة لإلعفاءات : الكردي 0

   0ب   عوض رئيسا لمجلس االستثمار صندوق أموال الضمان 4

   0ب   مسؤولون يؤكدون أهمية تنفيذ خطة التنمية العربية المستدامة 5
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1 King designates Hani Mulki to form gov’t, dissolves House  1   

2 Kingdom keen on honouring commitments related to sustainable development, climate 

change 

2 
  

4 Jordan shopping festival to open on July 15 3   
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