
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 7/3/6102  االثنين
 الصفحة                                                                                                                                  (02560)  صحيفة الرأي

 06 اجراءات لتنفيذ جمرك عمان في الماضونة: مجلس الوزراء 0

 33  مليون مليون لتر ديزل بمواصفات تفوق المتطلبات االردنية 67وصول : العالوين 6

 33 أعضاء أغادير يوقعون باألحرف األولى على بروتوكول فض النزاعات 3

 36 أما آن لوزارة الصناعة والتجارة أن تتحرك 6

 36  نيسان المقبل.. معرض للصناعات االردنية ف نابلس 5

 35  ابو وشاح يطالب بإعفاء مدخالت انتاج المصانع من الرسوم الجمركية 2

 26  في شباط" حرة الزرقاء"ألف سيارة دخلت السوق المحلي من  0103 7

 

 (07621) صحيفة الدستور

 0 اشتباه بضلوع شركه محلية بتنفيذ خط انابيب الغاز االسرائيلي 0

 0  كيلومترا لربط العقبة بالميناء الجديد 06الموافقه على سكه حديد بطول  6

 60  فرصة عمل في معان 01111شركات استثمارية للطاقة الشمسية توفر  9 3

 

 (6021)  صحيفة الغد

 7أ  االستمرار بإصدار تصاريح العمل للسورين": العمل" 0

 00أ  مجلس الوزراء يوافق على استكمال اجراءات تنفيذ مركز جمرك عمان الجديد 6

 0ب   دونمات النشاء ساحة لوجستية لتصدير الخصار 01تخصص " االمانة: "العدوان 3

 6ب   تجار مواد غذائية يستعدون الستقبال شهر رمضان 6

 6ب   تطالب بإعفاء مدخالت انتاج المصانع من الرسوم الجمركية" المصدرين" 5

 6ب   ألسعار الغذاء في شباط" فاو"ثبات مؤشر  2

 3ب  تشجيع االستثمار يحتاج لقاعدة بيانات حقيقية: الحاليقة 7

 3ب   يشارك بورشة عمل في اسبانيا" االقتصادي واالجتماعي" 1

 

The Jordan Times (12274)                                                                                                                        Page  

2 Tourism revenues dropped JD220m in 2015- official figures  1 

3 ‘Governorate fund supported 125 projects since 2012’  2 

3 Private hospitals look to new markets to boost sagging medical tourism sector 3 

3 ‘1.727 tourists visited Southern Mazar shrines in February’ 4 

3 Cabinet approves floating tender for new Amman customs centre 5 

3 US wheat shipment fit for human consumption- JFDA 6 

8 The Future of subsidies by Fahed Fanek 7 

10 Kabariti suggests establishing joint business council with Malta 8 
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