
             
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

52/8/1220 األربعاء  

الصفحة                                                                                                                                   (69481) صحيفة الرأي  

 3 مشتركة االعيان تبحث قضايا العمل والبطالة 1

 4 بدء تطبيق برنامج تعافي اعتبارا من الشهر الجاري 2

 4 دليل ارشادي لتوحيد إجراءات الرقابة والتفتيش على الغذاء 3

 18 مليون دوالر إجمالي استثمارات صندوق نمو األردن نهاية آذار 25.8 4

 18 مليون دوالر حصة األردن من حقوق السحب 465النقد الدولي:  5

 18 *مخاوف وعوائد فائتةالتجارة اإللكترونية تنافس وسط  6

 19 2023مليون سائح  4.5خطة حكومية للوصول الى  7

 20 *مصدر: األردن والعراق يحددان موقع إنشاء المدينة االقتصادية المشتركة 8

 20 خبير أسواق مالية: الفرصة مواتية لألردن ليكون مركزاً اقليمياً لشركات الفوركس 9

 20 منتدون: تبسيط إجراءات التراخيص وأذونات االشغال ضرورة وليست ترفاً  10

 20 اللبون: التعرفة المدعومة ال تتطلب نقل االشتراك باسم المستفيد 11

 الرأي لصحيفة اإللكترونية الصفحة على المتوفر غير أعاله الخبر*

 (19418) صحيفة الدستور

 14 إلكترونيا األجنبية للسيارات اإلدخال المؤقت رخص خدمة تطلق الجمارك 1

 14 المحافظات مجالس في والمهندسين المقاولين لنقابتي ممثلين بضم مطالب 2

 الدستور لصحيفة اإللكترونية الصفحة على المتوفر غير أعاله الخبر*

  (1061) صحيفة الغد

 15 لساكتالجوار/ موسى ا دول مع جديدة اقتصادية مرحلة 1

 15 ترد واإلدارة باإلقالة مطالبات.. السياحة مكاتب أزمة 2

 15 *%0.24 بنسبة تنخفض عمان بورصة 3

 الغد لصحيفة اإللكترونية الصفحة على المتوفر غير أعاله الخبر*

 عين الرأي

 البساتين ام في الواقعة االرض.. دينار مليون بقيمة االتحاد لبنك دين تسديد على قدرته لعدم العلني بالمزاد للبيع ارضه عرضت كبير مقاول

 .دينارا 870و الفا( 765) بـ سعرت

 مجلس رئاسة انتخابات بشأن النيابية الكتل بين صفقات لعقد «والمزارع المنازل» في تعقد مكثفة نيابية اجتماعات ان «الرأي عين» علمت

 .واللجان الدائم والمكتب النواب

 بالمزاد ادارتها مجلس رئيس ارض بيع الى ادى ما جنرال سوسيته لبنك دين تسديد عن عجزت الغذائية بالمنتجات متخصصة كبرى شركة

 .دينار الف( 450) بـ الشركة يطالب البنك.. دينارا 98و الفا 860 بقيمة العلني
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