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 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية 

1220/ 8/ 24 الثالثاء  

الصفحة                                                                                                                                   (59481) صحيفة الرأي  

 2 الفايز يشيد بعمق العالقات األردنية الكويتية 1

 2 *امج استدامة وتعافيالضمان تحدد المنشآت المشمولة ببر 2

 4 وازنةالنواب يقر ملحق الم 3

 9 حجوزات التذاكر للمكاتب %7: وكالء السياحة 4

 22 ض أسعار المشتقات النفطية عالمياالطاقة: انخفا 5

 22   *صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي حول يلقاء حوار 6

 23 *رس إعداد قانون استثمار عصريالحكومة تد 7

 23 ماضيليار دوالر العام الم 1.6تقرير: االحتياط النقدي لألردن ارتفع  8

 23 *نينتظرون التأشيرات من الجانبي زالواما  و الشاحناتائقس: أبو عاقولة 9

 23 ماتز تعامل مع األالصمادي: جائحة كورونا اكسبتنا الخبرة الكافية لل 10

 24 صناعيون يثمنون حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية 11

 الرأي لصحيفة اإللكترونية الصفحة على المتوفر غير أعاله الخبر*

 (-) صحيفة الدستور

 البغدادي رئيسة لملتقى سيدات األعمال والمهن 1

 ارتفاع حجم االستثمار في المدن الصناعية االردنية للنصف األول 2% 2

 الدستور لصحيفة اإللكترونية الصفحة على المتوفر غير أعاله الخبر*

  (9610) صحيفة الغد

 12 *عمان تجارة غرفة لدى المسجلين الكرام التجارية والمؤسسات الشركات وأصحاب التجار للسادة هام إعالن 1

 14 *%485 المسجلة الشركات أموال رؤوس ارتفاع: العرموطي 2

 15 االقتصادي؟/ تقرير اقتصادي النمو نحفز كيف 3

 الغد لصحيفة اإللكترونية الصفحة على المتوفر غير أعاله الخبر*

 عين الرأي

 .قريبا مهمة مؤسسة في قيادات ستطال تغييرات ان «الرأي عين» علمت

 وطبيعة لديها كافة العاملين بأسماء بتزويدها الصحفية والمطبوعات االلكترونية والمواقع والتلفزيونية االذاعية المحطات طالبت االعالم هيئة

 خالل من االعالم قطاع بتنظيم مطالبتها اسباب بررت الهيئة.. لمسجلينغير ا  من االجتماعي  الضمان مؤسسة لدى المسجلين وبيان عملهم

 .مؤتمرات او اجتماعات  اي في والمشاركة للحضور مرجعية تشكيل بهدف المعتمدين العاملين تتضمن قوائم ايجاد

  الوزارات على الموظفين توزيع ويأتي. اخرى ووزارات مؤسسات حاجة لسد «الفائض» موظفي قوائم اعداد انهت حكومية ودوائر وزارات

 أفضل بشكل خبراتهم من لالستفادة

 صنارة الدستور

 يوجد ال

 زواريب الغد

 يوجد ال
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