
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 12/3/1122االثنين 
 الصفحة                                                                                                                                  (22662)  صحيفة الرأي

والدة  –ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وموظفوها المرحومة بإذن هللا الحاجة زهيدة لواحمة  2

 أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ السيد يوسف الشمالي 

62 

وزارة العمل وغرفة تجارة عمان تودان إعالم السادة أصحاب األعمال، بأن وزارة العمل بدأت في استقبال / اعالن  1

طلبات العمالة من الجنسية السورية وفق االجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط 

 .االقامة

31 

الشركات والمسجلة لدى غرفة تجارة عمان والتي يبلغ / وزارة العمل وغرفة تجارة عمان ترجو من المؤسسات / اعالن  3

مراجعة مديرية عمل غرفة تجارة عمان من قِبل ( الفئات األولى وحتى السابعة)رأس مالها خمسون ألف دينار فأكثر 

 .رة التقييم الذاتيصاحب العمل أو من يفوض، وذلك للحصول على استما

31 

 4 مناقشة العمالة المصرية في المملكة 4

 32 تراجع تصدير اآلليات للسوقين السعودي واليمني% 21 6

 32 اليوم.. تدشن خطاً جوياً إلى جوانزو " الملكية" 2

 32 في كانون الثاني% 2337والمستوردات ترتفع % 26الصادرات الوطنية تتراجع  7

 31 لجنة نيابية تتبنى خطة لتحصيل األموال من المتهربين ضريبياً  8

 31 االتحاد العربي يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد النقل في منظمة دول البحر األسود 9

 34 يطلق مؤشراً لالزدهار األردني" منتدى االستراتيجيات" 21

 21 مليون دينار قيمة الشيكات المعادة لنهاية شباط 181 22

 

 (27481) صحيفة الدستور

 2  "المسقفات" تدعو لالستفادة من الخصومات التشجيعية على " األمانة"  2

 1  البدء بتزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي في حال جاهزيتها الستقباله 1

 3  االنجاز الملكي في بروكسل 3

 

 (4274)  صحيفة الغد

 2ب   رفع أسعار المشتقات النفطية محليا بنسب ملحوظة في ظل صعودها عالميا  توقع 2

 3ب   في الشهر األول من العام الحالي% 28الفاتورة النفطية للمملكة تتراجع  1

 3ب   التخمين وساحات اضافية تجنبا للتأخير" الجمارك"مطالب قطاع السيارات امام  3

 

The Jordan Times (12286)                                                                                                                        Page  

2 Jordan marks anniversary of Karameh Battle  1 

2 Jordan promoted as ‘best regional destination’ for meetings, events  2 
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