
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 6/2018/ 24حد األ
 صحيفة الرأي )17364(                                                                                                                                   الصفحة

أكاديمية التدريب وتطوير االعمال وبالتعاون مع مركز الرأي للدراسات جلسة حوارية بعنوان -إعالن غرفة تجارة عمان 1

 *"قانون اإلعسار"

8 

 1 *مجلس الوزراء يناقش مضامين كتاب التكليف السامي وأطر البيان الوزاري 2

 4 إحالة تعديالت قانوني أصول المحاكمات الجزائية والمعدل للزراعة الى "النواب" 3

 24 تسعيرة المحروقات/ عصام قضماني 4

 25 "صناعة عمان" تدعو لإلفادة من الخبرات األلمانية بمجال الطاقة 5

 25 مليون دينار لشركة الصندوق األردني 13.6"المركزي" يحول  6

 25 شح العمالة الماهرة والمدربة في قطاعي التجميل والفندقة أبرز التحديات 7

 26 الدعم الخليجي يوقف الدولرة ويعزز سعر صرف الدينار/ زياد الدباس 8

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18288) صحيفة الدستور

 9 *غرفة تجارة عمان / اكاديمية التدريب وتطوير االعمال  اعالن 1

 1 *مناقصة لدراسة وتقييم األثر االقتصادي التفاقية الشراكة االردنية األوربية 2

 1 * " الكهرباء" تنفي تعرض بياناتها للقرصنه 3

 20 * طلب ضعيف على حديد التسليح واستقرار االسعار 4

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (9793) صحيفة السبيل

 4 مليون 3.5عقد عمل جماعي بقيمة  27"العمل": توقيع  1

 4 "الضمان": تقديم طلب االنتساب االختياري إلكترونيا 2

 4 طن خضار وفواكه للسوق المركزي اليوم 3948 3

 

 (4705) صحيفة األنباط

 5 مراد: آلية التوظيف في قطر لم تحد بعد 1

 12 العين الحمصي يثمن الدعم األلماني االقتصادي للمملكة 2

 12 مليون دينار لشركة الصندوق األردني للريادة 13.6البنك المركزي يحول  3

 

 ( 4981) صحيفة الغد

جلسة حوارية  اكاديمية التدريب وتطوير األعمال وبالتعاون مع مركز الرأي للدراسات –إعالن/ تنظم غرفة تجارة عمان  1

 بعنوان قانون اإلعسار

 8أ 

 7أ  المسلماني يطالب بإلغاء "معلولية" الوزراء 2

 1ب   لحكومات حاضرة في قلب المعاناة"جيوب الفقر".. غائبة عن عقل ا 3

 2ب   خبراء: كشف غموض الضرائب والرسوم على المحروقات يفكك لغز آلية التسعير 4

 2ب   مستثمرين يحصلون على جنسية 6شحادة:  5

 2ب   % انخفاض أعداد المسافرين األردنيين للخارج10 6
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2 Souk Jara kicks off on Rainbow Street 1 

3 Gov’t cannot ‘perform miracles’, but will take new approach for coming phase — 

Ghunaimat  

2 

3 Hammouri pledges ‘effective partnership’ with industrial sector  3 

4 Jazi reappointed to ICC’s arbitration court  4 
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