
             

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

12/9/1202األحد   

الصفحة                                                                                                                                   (18514) يصحيفة الرأ  

مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وموظفو الغرفة يحتسبون عند هللا تعالى المرحومة بإذن هللا الحاجة رئيس وأعضاء  1

 *عائشة الدويك )أم هشام( والدة السيد هشام الدويك/ مدير عام الغرفة
34 

 21 2022مصدر: توقع تصدير الكهرباء الى لبنان خالل الربع الثاني  2

 21 اطن بـ "أردننا جنة"ألف مو 63سياحة داخلية واعدة بعد مشاركة  3

 22 *2022في  %3النقد العربي يتوقع نمو االقتصاد األردني  4

 22 *مليار دينار نهاية أيار 33,99الدين العام يناهز 5

 23 صناعيون يطالبون بالمعاملة بالمثل بالمبادالت التجارية 6

 23 %75% والمستورد  15ارات ارتفاع الزيوت المحلية للسي 7

 ي*الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأ

 (19433) صحيفة الدستور

 17 منح تأشيرات لسائقي الـشـاحـنــــات لـــنـقــل البضائع للعــراق قريبا 1

 17 "تـــــجـــــــــارة األردن»ة تفعيل حاضنـة المشروعات الـــــرياديــــة بــإعــاد 2

 18 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون االقتصادي بين األردن وزامبيا 3

 18 االردن يتقدم عربيا في التصنيفات االقتصادية 4

 ر*الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستو

  (6128) صحيفة الغد

 18 للفقراءألف أردني مهددون باالنضمام  825 1

 19 شركة صناعية 30مة تقدم منحا مالية لزيادة صادرات الحكو 2

 19 خالل ثمانية أشهر*  %9صادرات "غرفة صناعة عمان" تزيد  3

 د*الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الغ

 يعين الرأ

االستثمار العربي االردني والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي حصال على أراض عائدة لشركة سنام للزجاج تحت التصفية بعد بنك “

الف دينار ومقام عليها مبان  ٥٤٩( ماليين و٦قيمتها بـ )  تمزاودة منهما جراء دين مستحق على الشركة.. االرض الواقعة في معان قدر

 .وطرق معبدة وهنجر

شهرا .. ويشترط ان يكون لدى  ١١مدربا بموجب عقد لمدة  ١٧مؤسسة التدريب المهني أعلنت عن حاجتها لشراء خدمات 

المدربين)ذكر/أنثى( خبرات في مهن التجليس والدهان وحالقة الرجال والتنجيد والحاسوب والتجميل والحلويات واالتصاالت ورعاية أطفال 

 .وفندقة

 حالف طن من القم١٢٠لتجارة والتموين طرحت عطاء لشراء كمية وزارة الصناعة وا
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